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Niniejszy tom utrwala drugie Dni Kultury Żydowskiej Adlojada – Biografia 
i świadectwo. Po raz kolejny podjęliśmy w Szczecinie trud przygotowania spo-
tkań poświęconych myśli, piśmiennictwu, sztuce i obyczajom polskich Żydów. 
Książka stanowi zapis tylko niektórych zdarzeń. W pierwszym dniu festiwalu 
rozmawialiśmy z Pawłem Śpiewakiem, dyrektorem Żydowskiego Instytutu Hi-
storycznego, autorem Pięciu ksiąg Tory1. Książka ta była dla nas ważna z kilku 
powodów. Po pierwsze tom Śpiewaka to zbiór komentarzy, a ten gatunek ma 
ciekawą genealogię i łączy kilka dziedzin: religię, filozofię, sztukę, literaturo-
znawstwo. Nie brakuje zresztą i takich koncepcji, które zakładają, że to, co 
najważniejsze w literaturze pięknej, ma źródło właśnie w komentarzu. Jest 
ona bowiem w kulturach tradycyjnych niejako efektem ubocznym egzegezy 
tekstu kanonicznego2. 

Po drugie wydawało nam się, że rozmowa o komentarzach do Tory, spo-
rządzonych przez profesora socjologii, piszącego o współczesnych teoriach 
światowych (i badającego konsekwencje transformacji ustrojowej w Polsce), 
a także badacza Holocaustu3, z udziałem księdza biblisty (ks. Cezarego Korca) 
i literaturoznawczyni związanej z badaniami gender (Ingi Iwasiów), jest dobrą 
formułą popularyzacji tradycji judaistycznej. Po trzecie komentarze do Tory 
Śpiewaka są kontynuacją tego, co robili wcześniej profesorowie uniwersytec-
cy, między innymi Artur Sandauer, autor tłumaczeń i objaśnień biblijnych4, co 
jest dla literaturoznawców i czytelników literatury zawsze ciekawe. Po czwarte 
zagadnienia poruszane w komentarzach są ważne w interpretacji przekazów 
z okresu Holocaustu, którymi zajmowaliśmy się w trakcie spotkań drugiej edycji 
Adlojady. Na przykład dzienniki wojenne są nie tylko narracją o codzienności, lecz 
także skrywają rozmaite pokłady sensów kulturowych i religijnych. Kiedy więc 
czytamy diarystykę czasu Zagłady, trudno nie myśleć o koncepcji świadectwa 
bez odniesień do Tory. I to nawet wtedy, gdy zajmujemy się tekstami świadków, 
którzy wcześniej opowiadali się za asymilacją. W dopiskach do Księgi Estery  

1 P. Śpiewak, Pięć ksiąg Tory. Komentarze, Warszawa 2012.
2 Zob. N.W. Braginska, Komentarz. Próba definicji, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Wizje i rewizje, red. D. Ulicka, W. Bolecki, Warszawa 2012.
3 Zob. Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, red. P. Śpiewak, Gdańsk 2013.
4 A. Sandauer, Studia biblistyczne, w: idem, Studia historyczne i teoretyczne. Pisma zebrane, t. 2, 

Warszawa 1985.

Komentarz, dziennik, 
Niebuszewo. Wstęp



Paweł Śpiewak pisze na przykład, że Żydzi „praktykowali Torę, nim ją w pełni przy-
jęli”5. Współcześnie ta myśl powraca na przykład w filozofii Emmanuela Lévinasa, 
gdy objaśniając relację Josela Rakowera z getta warszawskiego, zauważa: „Bóg jest 
konkretny nie poprzez wcielenie, lecz poprzez Prawo”6. A zatem czy komentarze 
do Tory nie powinny być brane pod uwagę również wtedy, kiedy czyta się inne 
dzienniki Holocaustu, na przykład Adama Czerniakowa?7 

Temat główny festiwalu był oczywisty, ponieważ w 2013 roku obchodziliśmy 
siedemdziesiątą rocznicę powstania w getcie warszawskim. Chcieliśmy więc 
wywiązać się z powinności (judaizm stworzył kulturę pamięci). Uczyniliśmy to 
w części referatowej: przywołujemy istotne koncepcje filozoficzne, które zrodziły 
się w związku z doświadczeniem Auschwitz (logoterapia Viktora Frankla, teologia 
cierpienia), a także wracamy do ważnych, lecz nie zawsze powszechnie znanych 
postaci powojennej historii (Michała Maksymiliana Borwicza, Jana Kurczaba, Ta-
deusza Pietrzykowskiego). Tom zawiera również materiały z części warsztatowej 
festiwalu, które mogą być pomocne w edukacji szkolnej (na różnych jej szcze-
blach). Rzeczywiście, przywiązujemy wagę do praktycznego znaczenia naszych 
spotkań, stąd część poświęcona dziennikom z getta, które są ważnym działem 
piśmiennictwa. Diarystyka z getta w sposób modelowy przedstawia to, czym jest 
literatura Zagłady w naszej kulturze. Mamy nadzieję, że dodajemy coś istotnego do 
rozpoznań poprzedników. Zależało nam też na tym, aby poszczególne wykładnie 
diarystyki składały się na „metodę” interpretacji przekazów osobistych. To tym 
bardziej ważne, że nasz tom, jakkolwiek spełnia standardy akademickie, może 
służyć jako pomoc dydaktyczna w czytaniu tekstów Zagłady (i w rozumieniu 
kultury żydowskiej w Polsce). 

Dydaktyczny sens ma także zapis debaty o tekstach Zagłady w kanonie szkol-
nym. Uczestniczyli w niej nauczyciele szczecińskich szkół, wykładowcy uniwer-
syteccy oraz doktoranci. Dyskusja zogniskowana była wokół ważnej postaci dla 
historii i piśmiennictwa Zagłady – Marka Edelmana. Być może i to jest materiał 
do myślenia o tym, co i jak mówić w szkole, jak opowiadać o świadkach Zagłady 
i jakie zasady analizy tekstu upowszechniać w edukacji dzieci i młodzieży. 

W tej dyskusji chodziło jeszcze o ożywienie rozważań nad tym, która książka 
z korpusu dzieł Zagłady mogłaby pełnić taką funkcję, jaką w kulturze zachodniej 
stanowi dziennik Anne Frank. Nasza rozmowa jest więc zapisem nie tylko twór-
czego niepokoju i poszukiwaniem tekstu, który mógłby pełnić rolę podstawową 
w podtrzymywaniu pamięci o tym, co stało się na polskiej ziemi 70 lat temu. 
W polskiej i światowej debacie mówi się niekiedy, że takie znaczenie mogłyby 
mieć dzienniki dziecięce8 (a przecież ciągle jeszcze nie znamy wszystkich relacji 
z Holocaustu).

Aby tak się stało, nie wystarczy ranga dziennika. Potrzebne są jeszcze odpo-
wiednie rozwiązania instytucjonalne, niezbędne programy szczegółowe, które 

5 P. Śpiewak, Pięć ksiąg Tory, op. cit., s. 104.
6 E. Lévinas, Miłować Torę nad Boga, w: idem, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, 

współpraca J. Migasiński, wstęp M. Jędraszewski, posłowie M. Czajkowski, Gdynia 1991, s. 153.
7 Zob. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, opracowanie i przy-

pisy M. Fuks, Warszawa 1983.
8 Dziennik Dawida Sierakowiaka, słowo wstępne A. Rudnicki, do druku przygotował, przedmową 

i przypisami opatrzył L. Dobroszycki, Warszawa 1960; Pamiętnik Dawida Rubinowicza, słowo 
wstępne J. Iwaszkiewicz, posłowie M. Jarochowska, komentarze w tekście i wzmiankę pt. O dal-
szych losach Dawida Rubinowicza i jego najbliższych opracował Z. Hoffman, Warszawa 1987;  
R. Laskier, Pamiętnik, Katowice 2006; Patrzyłam na usta... Dziennik z warszawskiego getta, wstęp 
i posłowie P. Weiser, Kraków 2008.
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zainteresują nauczycieli i uczniów do czytania świadectw Zagłady. Być może 
powinno się rozważyć powołanie olimpiady szkolnej (na poziomie gimnazjalnym, 
licealnym), która mając status poważnego przedsięwzięcia edukacyjnego, pozwo-
liłaby w sposób ciągły podtrzymywać pamięć o przeszłości. Tomem rocznicowym 
chcielibyśmy zaprosić do dyskusji na ten temat.

Drugi tom publikacji pofestiwalowej oświetla punktowo także inne obszary 
kultury. Równie ważne jest to, co działo się w biografiach artystów, którzy żyli 
w realiach i cieniu Zagłady. Prezentują to szkice Magdaleny Tarnowskiej i Anny 
Saciuk-Gąsowskiej. W tej grupie opracowań jeszcze jedno zasługuje na uwagę – 
staramy się w naszych spotkaniach rejestrować, co działo się i dzieje współcześnie 
w Szczecinie. W tomie przedstawiamy świadka Zagłady Chaima Sucholickiego, 
po wojnie mieszkańca szczecińskiego Niebuszewa. Poznajemy go poprzez omó-
wienie filmu autorstwa Weroniki Fibich i Adama Ptaszyńskiego. Projekcja filmu 
w czasie festiwalu wzbudziła ożywioną dyskusję. Mówiono o tym, co ten obraz 
wnosi do wiedzy o Zagładzie i jaką cenę płacą ci, którzy przeżyli. Wspominano 
również o kwestii ingerencji autorów filmu w prywatność świadka wojennych 
zdarzeń. Dokument, kręcony w realiach domów i ulic Niebuszewa, streszcza ele-
mentarne pytania czasu Zagłady. Piotr Krupiński zdaje sprawę z wieloznacznego 
tytułu filmu Wybrany (bo z narodu wybranego, bo poddany „selekcji”, bo ocalony 
z Zagłady, bo żyjący ze świadomością przeszłych zdarzeń). Autor komentarza 
podprowadza nas nawet do miejsca, w którym bylibyśmy skłonni zamienić pier-
wotny tytuł na Hiob z Niebuszewa. 

W tym miejscu pragniemy również wyrazić wdzięczność wszystkim osobom 
oraz instytucjom zaangażowanym w organizację i realizację drugich Dni 
Kultury Żydowskiej Adlojada w Szczecinie.  

  
Jerzy Madejski 

w imieniu redaktorów tomu
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Kto przeżył te okrutne lata,

Przez wieczność je pamiętać będzie!...

Michaił Lermontow1

Warunki odkupienia
Doznanie zła, zwłaszcza w postaci niezawinionego cierpienia i śmierci, 

ukazuje człowiekowi jego bezradność i rodzi pytanie o powody, dla których 
go ono spotyka. Problem ten jest szczególnie ważny na gruncie kreacjoni-
zmu, jeśli bowiem istnieje wszechmocny i dobry Bóg, który stworzył świat, 
to trudno zrozumieć, dlaczego równocześnie istnieje zło. Mamy wiele od-
powiedzi na to pytanie, żadna jednak nie jest rozstrzygająca. Jeśli bowiem 
zgodzimy się, że zło jest nieuniknionym doświadczeniem bytów żyjących, to 
powstaje pytanie, dlaczego Bóg podjął decyzję o ich stworzeniu, skoro wiedział, 
że będą cierpieć? Jeśli natomiast Bóg stworzył świat pierwotnie doskonały, co 
sugeruje Księga Rodzaju, to nie unikniemy pytania, dlaczego w doskonałym 
świecie doszło do upadku? Uznając zaś, że zło zostało spowodowane przez czło-
wieka, nadal wolno nam pytać, dlaczego Bóg to zło toleruje, a nawet potęguje, 
zsyłając na człowieka kary?

Te powszechnie znane pytania stawia każdy z nas – zarówno ten, kto poważ-
nie traktuje swoją wiarę we wszechmocnego i miłosiernego Boga, jak również 
ten, kto poważnie traktuje swoją niewiarę w Niego. Niektórzy ateiści twierdzą 
nawet, że ich niewiara jest skutkiem szacunku dla Boga; widząc wszak ogrom 
zła w świecie, przeczą istnieniu Boga, w przeciwnym bowiem razie musieliby 
Go oskarżyć o brak litości dla stworzeń, czyli przypisać Mu cechy szatańskie.

Problem zła wiąże się jednak nie tylko z pytaniem, czy da się je uzgodnić 
z istnieniem wszechmocnego i dobrego Boga, lecz także z kwestią, w jaki sposób 
(i czy w ogóle) zło można usprawiedliwić. Zagadnienie to dotyczy możliwego 
zadośćuczynienia człowiekowi za udręki, które na niego spadają. Pozytywnych 
odpowiedzi jest wiele, najważniejszą jednak i najbardziej obiecującą wydaje się 

1 Fragment wiersza Michaiła Lermontowa zatytułowanego 16 maja 1830 roku w przekładzie 
Zbigniewa Bieńkowskiego. M. Lermontow, Wiersze i poematy, Warszawa 1980, s. 28.

Zło a życie wieczne
Czy zbawienie 
usprawiedliwia 
cierpienie w życiu 
doczesnym?

Ireneusz Ziemiński



idea wiecznego zbawienia, które miałoby nastąpić po śmierci, rekompensując 
zło doświadczane w życiu doczesnym. 

Tak rozumiane zbawienie powinno być życiem doskonałym, wolnym od wszel-
kich ułomności (a przynajmniej życiem akceptowalnym dla człowieka, równowa-
żącym w stopniu dla niego zadowalającym braki życia ziemskiego). Gdybyśmy 
zatem dostąpili zbawienia, to moglibyśmy „rozgrzeszyć” Boga za to, że dopuścił 
zło w życiu doczesnym. Rozgrzeszenie to dotyczyłoby wszelkiego zła, także 
najbardziej horrendalnego, jak masowe ludobójstwo, którego przejawem był 
Holocaust. Niezbędnym warunkiem zadośćuczynienia za zło byłoby jednak to, 
aby zbawienia dostąpił każdy, kto cierpiał na ziemi.

Niezależnie od tego, czy przyszłe zbawienie miałoby sie dokonać dzięki reinkar-
nacji2, zmartwychwstaniu ciał czy nieśmiertelności duszy, musiałoby spełnić kilka 
warunków. Najbardziej podstawowym jest tożsamość osoby zmarłej na ziemi, z tą 
która dostąpiła zbawienia po śmierci, a także rozpoznanie swej tożsamości przez 
tę osobę; zbawiony musiałby zatem pamiętać zarówno swoje życie na ziemi, jak 
też śmierć, która je zakończyła. Warunkiem drugim jest sprawiedliwość, ponieważ 
każde zło doświadczone na ziemi powinno zostać zrekompensowane po śmierci 
określonym dobrem. Znaczy to, że ludzie doznający krzywd na ziemi, powinni 
uzyskać ich zadośćuczynienie w życiu przyszłym3. Powstaje jednak pytanie, czy 
warunki te są możliwe do spełnienia.

Możliwość odkupienia 
Na pierwszy rzut oka odpowiedź jest pozytywna; jeśli bowiem dostąpimy po 

śmierci wiecznego szczęścia, to zło doznane na ziemi nie powinno nas przerażać. 
Sugestię taką znajdujemy w wypowiedzi Saula Bellowa, który wprawdzie nie 
wierzył w żadną formę życia po śmierci, to jednak uważał taki stan za pożądany. 

Tym, co mam do powiedzenia, wszystkim, co mam do powiedzenia, jest to, że liczę 
na spotkanie ze zmarłymi – moimi zmarłymi. Kiedy umrę, oni będą na mnie czekać. Nie 
odgaduję ani nie usiłuję sobie wyobrazić żadnej rzeczywistej scenerii. Nie potrafię wam 
powiedzieć, co powie mój ojciec albo moja matka i bracia, i przyjaciele. Bardzo możliwe, 
że powiedzą mi rzeczy, które bardzo chcę usłyszeć4.

Bellow dopuszczał, że zło doznane na ziemi mogłoby zostać odkupione pod 
warunkiem zbawienia wiecznego po śmierci. Jeśli zatem zło nie jest odkupione, 
to powodem nie są jego rozmiary, lecz brak życia przyszłego. 

No cóż, nie sposób w nie wierzyć, ponieważ nie istnieją do tego racjonalne podstawy. 
Ale mam uporczywe przeczucie, i jest to nie tyle nadzieja, bo lepiej zostać całkowicie 
wymazanym – nazwijmy to odruchami miłości. Myślę o tym, jak przyjemnie byłoby zoba-
czyć znowu matkę i ojca, i braci – zobaczyć moich zmarłych. Ale potem myślę: „Jak długo 
trwałyby te chwile?” Człowiek musi jednak myśleć o wieczności jako świadoma dusza. 

2 Wiara w reinkarnację była także obecna w judaizmie, zwłaszcza w jego formach ludowych. Po-
nowne wcielenie ducha (także w ciała zwierząt) uważano za ostatnią szansę daną grzesznikowi, 
aby mógł odpokutować za grzechy i dostąpić zbawienia. Opisy tych wierzeń znajdujemy między 
innymi w literackiej twórczości Isaaca Bashevisa Singera.

3 Warunek sprawiedliwości powinien oznaczać nie tylko zadośćuczynienie za doznane cierpienia, 
lecz także karę za uczynione przez nas zło i nagrodę za dobro. Wątek ten jednak w obecnych 
rozważaniach pomijam.

4 Słowa te pochodzą z wywiadu z Bellowem, przeprowadzonego przez Martina Amisa dla telewizji 
BBC. J. Atlas, Bellow. Noblista z Chicago, przeł. L. Czyżewski, Warszawa 2006, s. 698.
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Przychodzi mi więc jedynie do głowy, że po śmierci staniemy się być może uczniami Boga 
i zostaną przed nami odsłonięte tajemnice wszechświata5.

Odpowiedź ta, sugerująca możliwość odkupienia, nie jest powszechnie akce- 
ptowana. W twórczości Isaaca Bashevisa Singera oraz Kornela Filipowicza  
znajdujemy wyraźne ślady odpowiedzi przeciwnej, zgodnie z którą nawet wieczne 
zbawienie po śmierci nie mogłoby zadośćuczynić człowiekowi za zło doznane 
na ziemi, zwłaszcza za zło tak horrendalne, jak Holocaust. 

Niemożliwość odkupienia 
Zdaniem jednego z bohaterów Singera, Holocaust nie może zostać ani wyba-

czony jego sprawcom, ani odkupiony przez Boga. Jeśli bowiem nawet niewinne 
ofiary Zagłady dostąpią wiecznego szczęścia po śmierci, to nie będzie ono za-
dośćuczynieniem za obecne zło, lecz jego dalszym trwaniem w wiecznej pamięci: 

[...] po tym, co się stało, trzeba być kompletnym idiotą i człowiekiem pozbawionym wraż-
liwości, żeby wierzyć w Boga i w te wszystkie bzdury. [...] wiara w miłosiernego Boga to 
najgorsza zdrada wobec ofiar. Przyjechał tu rabin z Ameryki i głosił, że sześć milionów 
Żydów siedzi w Raju, objada się mięsem lewiatana i studiuje z aniołami Torę. Nie trzeba 
być psychologiem, żeby rozumieć, co mają kompensować takie przekonania. [...] Gdyby 
naprawdę istniało życie pozagrobowe, byłoby to największe okrucieństwo. Po cóż dusza 
ma pamiętać nędzę swojego istnienia? Czy to byłoby wspaniałe, gdyby dusza mojego 
ojca nadal żyła i pamiętała, jak wspólnik go okradł, jak spalił się jego dom, jak moja siostra 
Mirełe umarła przy porodzie, a potem getta, obozy i nazistowskie piece? Jeżeli w naturze 
istnieje jakakolwiek sprawiedliwość, to jest nią zanik duszy w chwili rozkładu ciała. 
Nie rozumiem, jak można uważać inaczej6.

Bohater Singera wskazuje, że odkupienie zła doczesnego po śmierci jest 
sprzecznością terminów. Zło raz doznane (tak, jak wszystkie inne nasze 
doświadczenia) nie przestaje istnieć tylko dlatego, że obecnie doznajemy 
szczęścia; wprawdzie należy ono do przeszłości, to jednak zostaje zachowane 
w naszej pamięci. Znaczy to, że zbawienie jako stan wiecznego i pełnego szczęścia 
jest niemożliwe, nieuchronnie zmącone pamięcią zła doznanego na ziemi. Od-
kupienie byłoby możliwe jedynie za cenę zapomnienia minionego zła, wówczas 
jednak osoba, która żyła na ziemi nie byłaby tą samą osobą, która dostąpiła życia 
po śmierci (a przynajmniej nie mogłaby wiedzieć, że nią jest, istotny bowiem 
wymiar jej ziemskich doświadczeń zostałby na zawsze zapomniany). Równie 
nieskuteczne byłoby unicestwienie przez Boga minionego zła (zakładając, że 
byłoby to w ogóle możliwe). Wówczas bowiem zostałoby unicestwione również 
życie tych, którzy zła doświadczyli. Tymczasem warunkiem odkupienia zła jest 
dalsze istnienie osób, które go doznały oraz zachowanie go w ich pamięci. Ci 
zatem, którzy zginęli w czasie Holocaustu, nawet w życiu wiecznym po śmierci 
muszą pamiętać obóz koncentracyjny i śmierć w komorze gazowej – zarówno 
własną, jak i swoich najbliższych. Świadczy to o tym, że pełnia szczęścia w ich przy-
padku jest wykluczona. Obrazem ich losu może być matka, która straciła dziecko; 
nawet jeśli urodziła jeszcze kilka kolejnych, to jednak żadne z nich nie stanowi 
rekompensaty za to, które umarło. Podobny byłby los zbawionych, niezdolnych  

5 Ibidem, s. 699.
6 I.B. Singer, Nauczyciel, w: idem, Przyjaciel Kafki, przeł. E. Petrajtis-O’Neill, Warszawa 2004, s. 114–115.



zapomnieć kaźni, jaką przeszli na ziemi. Z tego powodu, jak sugeruje bohater 
Singera, lepiej umrzeć na zawsze, nie pamiętając minionych krzywd, których 
nawet wieczna radość nie mogłaby zagłuszyć.

Jeśli wniosek ten jest słuszny, to aporia zbawienia i zła jest nieprzezwyciężalna. 
Gdyby bowiem zło doczesne zostało zapomniane lub wymazane przez Boga, to 
osoba, która dostąpiłaby zbawienia nie byłaby tą samą osobą, która żyła i umarła 
na ziemi. W tej sytuacji nie będzie miało sensu powiedzenie, że zło, którego osoba 
ta doświadczyła zostało odkupione, ponieważ nie będzie ona w stanie odkryć, iż 
wieczna radość przez nią przeżywana jest zadośćuczynieniem za wcześniejsze 
cierpienia. Jeśli zaś pozostanie tą samą osobą, pamiętając zło doznane na ziemi, to 
– nawet żyjąc wiecznie – nie będzie w pełni szczęśliwa, ponieważ równie wiecznie 
będzie trwał jej ból, którego doznała przed śmiercią. Znaczy to, że żadne zło, które 
kiedykolwiek zaistniało, nie może zostać odkupione – z chwilą jego zaistnienia 
staje się wieczne i nieusuwalne. W tej sytuacji, jak przekonuje bohater Singera, 
należy sobie życzyć, aby śmierć była ostatecznym kresem istnienia i świadomości.

Nieusuwalność cierpienia 
Wniosek ten można zradykalizować, przekonując, że – skoro ceną za życie jest 

ogrom spadających na nas cierpień – stanem najbardziej pożądanym byłoby 
w ogóle się nie urodzić. Myśl taką wypowiedział przed śmiercią bohater opowia-
dania Kornela Filipowicza Piękne życie Natana Ruffa: 

Żebym się był w ogóle nie urodził, żeby nie było w ogóle tego dnia, kiedy się urodziłem, 
żeby ten dzień zamienił się w noc i żeby go nie było, jakby go nie było, to i mnie by nie było, 
jakby mnie nie było, tobym nie musiał przeżyć tego, co przeżyłem, ani widzieć, ani słyszeć 
tego, co widziałem i słyszałem, bo jakby mnie nie było, tobym nie miał ani żony, ani dzieci. 
Jakbym był się nie urodził, tobym był już dawno tam, dokąd muszę dopiero teraz iść, po 
co ja miałem żyć, po to, żeby patrzeć na śmierć mojej żony Sary, moich dzieci Mojżesza, 
Ewy i Rut, bo jakby mnie nie było, to ich też by nie było i nie musiałbym teraz płakać po 
nich i sam umierać, bo jakbym się nie urodził, tobym i nie umarł. A teraz ja umieram, to oni 
ze mną umierają jeszcze raz i umiera wszystko, umierają moje łzy, mój żal, moja rozpacz, 
że oni nie żyją, i to wszystko umiera jeszcze raz. [...] Jakbym się był nie urodził, tobym był 
tam, gdzie idę, ale nie musiałbym przedtem umierać, męczyć się, płakać, jakbym był się 
nie urodził, tobym był niczego nie przeżył i nie musiałbym pamiętać tego, co przeżyłem7.

Skargi Natana Ruffa przypominają Hioba, który przeklinał dzień swoich na-
rodzin: „Niech zginie dzień, w którym się urodziłem, i noc, podczas której po-
wiedziano: »Począł się człowiek« (J, 3,3)”8. Ostatecznie jednak Hiob pogodził się 
z losem w chwili, gdy Bóg ukazał mu piękno stworzonego przez siebie świata  
(J, 42, 1–6). Bohater Filipowicza takiej przemiany nie przeżył, umierając ze skargą 
na ustach. Sugeruje to, że zło nie ma usprawiedliwienia, skoro zaś jest nieuchron-
ne, to lepiej byłoby w ogóle się nie urodzić (lepiej bowiem nie istnieć, niż cierpieć)9.

7 K. Filipowicz, Piękne życie Natana Ruffa, w: idem, Cienie, wybór W. Szymborska, Kraków 2007,  
s. 128–129.

8 Cytuję według wydania: Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, red. M. Peter, M. Wolniewicz, Poznań 
2005.

9 Przekonanie to było także obecne w tradycji greckiej. Różne jego znaczenia starałem się ukazać 
w artykule „Najlepiej się nie urodzić...” – próba interpretacji, „Kwartalnik Filozoficzny” R. 39, 2001, 
z. 1, s. 49–76.
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Cierpienie Boga 
Nietrudno dostrzec, że żaden z przywołanych pisarzy nie znalazł racji uspra-

wiedliwiającej zło. Wprawdzie Bellow zdawał się taką możliwość dopuszczać pod 
warunkiem istnienia Boga, gwarantującego wieczne zbawienie, sam jednak ani 
w istnienie Boga, ani w życie po śmierci nie wierzył. Z kolei bohaterowie Singera 
i Filipowicza przekonują, że nawet gdyby istniał Bóg, gwarantujący nam szczęście 
po śmierci, to i tak zło nie zostałoby odkupione z racji wiecznej pamięci, że go 
doświadczyliśmy. Jedynym zatem lekarstwem na zło jest nieistnienie; o ile jednak 
bohater Singera sądził, że uwolnieniem od zła jest śmierć jako ostateczny kres 
istnienia, o tyle bohater Filipowicza dowodził, że zła nie doświadcza tylko ten, 
kto nigdy nie dostąpił wątpliwego daru życia. 

Ten pesymistyczny wniosek można jeszcze zradykalizować, odnosząc go nie 
tylko do człowieka, lecz także do Boga. Nawet jeśli Bóg istnieje i stworzył świat, 
to – zgodnie z argumentacją Leszka Kołakowskiego – nie może być szczęśliwy. 
Gdyby bowiem istniał tylko On sam, zamknięty w swojej własnej doskonałości 
i niczym nie zakłóconym szczęściu, to musiałby się wydać samemu sobie skrajnym 
egoistą, niezdolnym do podzielenia się radością istnienia z innymi istotami, które 
jest w stanie stworzyć. Można zatem przypuszczać, że Jego szczęście byłoby 
uciążliwe dla Niego samego. Jeśli wszak jest On wrażliwy na dobro innych istot, 
to czułby się winny temu, że – mogąc ich stworzyć – nie czyni tego. 

Skoro jednak stworzył świat, w którym nieuchronnie obecne jest zło (nawet 
wszechmocny byt nie jest w stanie stworzyć świata, w którym istniałyby jedynie 
istoty w pełni szczęśliwe), to nie może być szczęśliwy, widząc cierpienie swych 
stworzeń. 

Zakładając [...], że nie jest On obojętny, musi żyć w niekończącym się smutku, gdy 
jest świadkiem cierpienia ludzi. On tego cierpienia nie spowodował ani nie chciał, 
ale jest bezradny w obliczu wszystkich nieszczęść, jakie natura zsyła ludziom albo 
ludzie sobie wzajemnie10. 

Jego szczęście jest zatem zakłócone zarówno przez fakt, że wielu niewin-
nych zginęło w czasie Holocaustu, jak i przez to, że sprawcy Holocaustu cierpią 
(a przynajmniej zasługują na to, by cierpieć) wieczne męki w piekle. Może zatem 
nawet Bóg nie jest w stanie zaradzić złu?

10 L. Kołakowski, O szczęściu. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy?, w: idem, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne 
pytania, wybór Z. Mentzel, Kraków 2009, s. 140.



Evil and eternal life. Does salvation justify suffering?

Author tries to answer the question whether eternal salvation after death can be treated as 

ground for justification for human suffering (especially not sinful). The answer is negative; if we 

presuppose the possibility of eternal salvation in a future life (what is doubtful in itself), it cannot 

annihilate the past evil, experienced earlier on earth. If a saved person remembers her sufferings in 

earthy life, her salvation will not be complete. And if a saved person does not remember them, she 

will not be the same person that suffered in earthly life (or, at least she will not be able to recognize 

herself as the same person).  

Translated by Ireneusz Ziemiński
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Jakże często to ruiny uwalniają wzrok ku niebu.

Viktor Frankl1

Wprowadzenie
Antoni Kępiński zajmujący się „zespołem obozu koncentracyjnego”, zwanym  

w skrócie KZ-syndrom, jako jeden z pierwszych opisał zmiany osobowości wy-
wołane życiem obozowym. 

Najczęściej – stwierdza Kępiński w odniesieniu do byłych więźniów – spotyka 
się obniżenie nastroju, nieufny stosunek do ludzi, obniżenie zdolności hamowania 
(zwiększona pobudliwość i drażliwość). Zdarzają się jednak zmiany w kierunku 
przeciwnym: zwiększonej dynamiki życiowej, zwiększonej ufności w stosunku do 
ludzi, graniczącej z naiwnością, zwiększenia hamowania w postaci ‘kamiennego 
spokoju’2. 

Nie umniejszając tragedii pierwszej grupy byłych więźniów, chciałbym zająć 
się, na przykładzie więźnia Viktora Frankla, fenomenem grupy drugiej. Obie 
te grupy jednak stanowiły nierozerwalną jedność, umożliwiając powstanie: 

[...] społeczności terapeutycznej, [...] chyba najpiękniejszego rozdziału w historii psy-
choterapii – stwierdzi Kępiński – [kiedy to] życzliwe słowo kolegi obozowego ratowało 
nieraz życie3.

Wstęp biograficzny
Viktor Frankl urodził się 26 marca 1905 roku w Wiedniu. Ze strony matki Elsy 

był potomkiem rodu, z którego pochodzili rabini Salmo ben Isaak (1040–1105), 
wybitny znawca Talmudu, oraz rabin Lew z Pragi (1520–1609)4. Już w czasach 

1 V. Frankl, Der leidende Mensch, München 1990, s. 379 [tłum. własne].
2 A. Kępiński, KZ-syndrom, w: idem, Rytm życia, Kraków 2012, s. 121–122.
3 Ibidem, s. 114–115.
4 A. Batthyany, Viktor Frankl. Leben und Werk, w: V. Frankl, P. Lapide, Gottsuche und Sinnfrage, 

Gütersloh 2005, s. 9.

Sens pomimo zła 
Tragiczna apoteoza życia 
według Viktora Frankla

Jaromir Brejdak 



gimnazjalnych Frankl nawiązał kontakt z Zygmuntem Freudem, z inicjatywy 
którego już jako siedemnastolatek publikował swoje teksty w „Internationalen 
Zeitschrift für Psychoanalyse”. Wkrótce jednak Frankl oddalił się od Freuda 
i zbliżył do psychologii indywidualnej Alfreda Adlera. W wydawanym przez 
siebie czasopiśmie o profilu indywidualno-psychologicznym ukazał się jego 
tekst O sensie codzienności (1927), którego tytuł może kojarzyć się zarówno 
z chasydyzmem, charakteryzującym codzienność z perspektywy sakralnej, jak 
również z późniejszymi pracami z logoterapii – trzecim kierunkiem psychoterapii 
wiedeńskiej, obok psychoanalizy Freuda i psychologii indywidualnej Adlera. Od 
1930 roku przed nazwiskiem Frankla pojawił się tytuł doktora medycyny. Podjął 
on także społeczną działalność w poradniach dla młodzieży zagrożonej depre-
sją i skłonnościami samobójczymi. W latach 1933–1937 lekarz kierował kliniką 
psychiatryczną, tak zwanym pawilonem samobójców. W 1938 roku ukazała się 
pierwsza fundamentalna dla logoterapii i analizy egzystencjalnej praca nosząca 
tytuł O duchowej problematyce psychoterapii, w której pojawiło się krytyczne 
względem tradycji pojęcie „psychologia wysokości” (Höhenpsychologie), będące 
alternatywą do tak zwanej psychologii głębi (Tiefenpsychologie). 

Po aneksji Austrii przez Hitlera Frankl mógł już tylko w ograniczonym stopniu 
pracować jako lekarz. W 1940 roku objął kierownictwo oddziału szpitala gminy 
wyznaniowej żydowskiej (Rotschildspital), co chroniło na jakiś czas rodzinę 
i jego samego przed deportacją. Wówczas doktor Frankl ratował życie wielu  
Żydom zagrożonym hitlerowskim programem eutanazji, fałszując diagnozy 
lekarskie. We wrześniu 1941 roku wraz z rodzicami i nowo zaślubioną żoną Tilly 
został wywieziony do obozu koncentracyjnego. Frankl świadomie nie skorzy-
stał z wizy amerykańskiej i możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, by 
pozostać z rodziną. Przebywał kolejno w obozach w Theresienstadt, Auschwitz, 
Kaufering i Tuerkheim. Rodzice Frankla, żona Tilly i brat nigdy z obozów tych 
nie powrócili, jedynie jemu udało się przeżyć. 

Po powrocie z obozu Frankl zrekonstruował utracony w Auschwitz rękopis 
swego dzieła Ärztliche Seelensorge (Lekarskie duszpasterstwo), który nosił za-
szyty w podszewce  płaszcza. Po wojnie spisał obozowe wspomnienia, którym 
nadał programowo brzmiący tytuł Pomimo to powiedzieć życiu „tak”. Psycholog 
w obozie koncentracyjnym. Słowo „pomimo” jest tu kluczowe dla zrozumienia 
myśli i dzieła twórcy logoterapii, o czym będzie jeszcze mowa. 

W poszukiwaniu sensu
Można powiedzieć, że Frankl transportowany do obozu koncentracyjnego był 

lepiej przygotowany od innych. Lepiej, gdyż pracując z niedoszłym samobójcami 
i ludźmi cierpiącymi na depresję, zadawał im często brutalne  pytanie: „Dlaczego 
nie odebrałeś sobie życia?”5 Tak postawione pytanie pozwoliło uświadomić nie 
tylko pacjentowi, ale także lekarzowi, że jest coś, co „trzyma przy życiu”, a co jest 
bardzo indywidualne i konkretne. W jednym przypadku były to dzieci, w innym 
bliska osoba lub jakaś ważna do załatwienia sprawa, które niczym pępowina 
łączyły człowieka z cienką warstwą indywidualnego sensu i nakazywały pozo-
stanie przy życiu6. Ten odkryty wymiar sensu stanie się kamieniem węgielnym 

5 Zob. G. Allport, Przedmowa, w: V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, War-
szawa 2009, s. 9.

6 To logoterapeutyczne doświadczenie wydaje się potwierdzać inny więzień, profesor Stanisław 
Pigoń w Wspomnieniach z obozu Sachsenhausen: „Dawne fortece były dwukondygnacyjne. Ponad 
»niższym« wznosił się zawsze na skale »wysoki zamek«. Choć pierwszy padł, w drugim można się  
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zarówno logoterapii, jak i analizy egzystencjalnej Frankla. Wiedza ta przydała 
się niewątpliwie także w obozie, gdzie została potwierdzona własnym już teraz 
doświadczeniem przeżytej pustki i otaczającego wokół zła. Logoterapia jest więc 
„archeologią konkretnego sensu”, który każe człowiekowi żyć. Ten sens nie jest 
abstrakcyjnym pojęciem, lecz konkretnym normatywnym imperatywem współ-
tworzącym  konkretną egzystencję, indywidualnym sensem sytuacyjnym. Pojęcie 
sensu, którym posługuje się Frankl, może wydawać się z jednej strony skromne –  
nie jest to sens dziejów ani też sens życia jako całości – lecz zasadniczo sens  
sytuacyjny działającego człowieka. Z drugiej zaś strony odnalezienie sensu, które 
stanowi pewnego rodzaju indywidualne „przeznaczenie” (Max Scheler), jest nie 
lada sztuką odnajdywania własnej tożsamości. Konkretność czy materialność tak 
pojmowanego sensu przeciwstawia się jego abstrakcyjnym ujęciom. W tej kon-
kretności odnaleźć możemy hebrajskie cechy myśli Frankla. W jej perspektywie 
Bóg nie jest abstrakcyjnym logosem, przed którym ostrzegał chrześcijan Franz 
Rosenzweig w swojej Gwieździe zbawienia, lecz zawsze czyimś Bogiem, zawsze 
czyimś Ty; Bogiem Abrahama, Jakuba, Izaaka, a także Viktora. Martin Buber ma-
wiał, że nie interesuje go istnienie bądź nieistnienie Boga, lecz to, czy jest on dla 
mnie konkretnym Ty; nie Dasein, lecz Dusein Boga ma decydujące znaczenie7.  

Inne ważne określenie sensu podjęte zostało ze względu na prawdopodo-
bieństwo jego realizacji. Tutaj możemy odnaleźć również trzy aspekty sensu8.
1. Sens dający się aktywnie, kreatywnie urzeczywistnić (homo faber).
2. Sens dający się pasywnie odnaleźć, emocjonalnie (patycznie) odczytać w pej-
zażu, w dziele sztuki czy w dziele innego człowieka.
3. Sens wobec bezsensu (homo patiens). Ten rodzaj sensu jest dla nas najtrudniej-
szy, ale i najistotniejszy. Jest to sens w obliczu zła, cierpienia, którego biegu 
nie jesteśmy w stanie ani zmienić, ani przerwać. Frankl mówi tu o „wartości 
nastawienia” (Einstellungswert) względem wydawałoby się beznadziejnej 
sytuacji9. 

Co zrobić  w sytuacji, w której nic już zrobić nie można? Może poza przyję-
ciem i aprobatą własnego losu i cierpienia. Doświadczenie siebie w sytuacji 
bezsilności i skończoności wrzuca nas w epicentrum heroicznej mistyki 
cierpienia. Problem ten pojawia się w filozofii głównie pod hasłem „miłości losu” 
(amor fati) zarówno u Fryderyka Nietzschego, jak i Simone Weil czy Sørena Kier-
kegaarda, który zaświadcza wraz z Apostołem Pawłem „o cierniu w ciele”.

było jeszcze długo trzymać. Dobrze radził zbójnik Rafałowi Olbromskiemu w więzieniu orawskim: 
»trzim się«. I nam wypadało wobec złowrogiej przemocy znaleźć w sobie taki »wyższy zamek«, 
ostoję, z niewzruszonych najbardziej niewzruszoną, czepiać się jej pazurami i za nic ani na chwilę 
nie popuścić. Nie dać przystępu zwątpieniu, prostracji, zaszyć się w swym najciaśniejszym 
ostępie i trwać jak kamień w gruncie. Niechże mnie wysadzą. W tym był właśnie ratunek. Słowa 
to nieczcze. Sam dopadłem w sobie takiego punktu oparcia i chyba temu zawdzięczam, żem 
wybrnął. Jako on był, to nie należy tu do rzeczy, ale był i był ochroną przeciw nawale atakującej 
nienawiści. Taka zaś zbrojność nie zależała ani tylko od wieku, ani tylko od zasobu sił żywotnych”. 
Cyt. za: A. Kępiński, Rytm życia, op. cit., s. 119–120.

7 A. Batthyany, Viktor Frankl. Leben und Werk, op. cit., s. 98.
8 Frankl mówi zazwyczaj o trzech kategoriach wartości, które ze względu na konstytutywną rolę 

przenoszę tutaj na klasyfikację sensu.
9 Por. V. Frankl, Ärztliche Seelsorge, Wien 1948, s. 82 i n. [tłum. własne]. Frankl mówi tu o wartościach, 

które są konstytutywne dla naszej egzystencji i dają nam poczucie sensu, wyróżniając „[...] wartość 
odniesienia się (Einstellungswert) do tego, co nieuniknione”. Ibidem, s. 88.



Mistyka cierpienia
Frankl pyta o sens cierpienia, nazywając swoją próbę patodyceą. Nie obwinia on 

Boga za to, że nie ocalił ludzi przed cierpieniem, nie oskarża Go o zagładę i Holocaust, 
uważając takie oskarżenie za blasfemię i obrazę. Auschwitz i tak zwany problem 
niezawinionego cierpienia zdezawuował nasze wyobrażenia Boga, redukujące Go 
do roli „automatu ludzkiej sprawiedliwości”. Problem Holocaustu to raczej problem 
antropodycei, problem odpowiedzi na pytanie o cierpienie zadawane człowiekowi 
przez drugiego człowieka – uważa Frankl. Nie znajdziemy również u autora Homo 
patiens (Człowieka cierpiącego) apologii cierpiętnictwa czy cierpienia, którego można 
uniknąć. Frankl pyta o zachowania człowieka w obliczu cierpienia, którego uniknąć 
nie sposób. Ludzkim odruchem jest w takiej sytuacji poszukiwanie winnych, Bóg 
odgrywa rolę winnego dyżurnego, którego obwiniamy za nasze nieszczęścia. Taka 
strategia mierzenia się z cierpieniem nic nam nie daje, oprócz frustracji pogarszającej 
jeszcze dodatkowo nasze położenie. Doświadczenia autora Homo patiens starają się 
jednak wydobyć z najbardziej skrajnej i beznadziejnej sytuacji, z sytuacji granicznego 
cierpienia, jakiś sens leżący w samej postawie wobec granicy własnych możliwości. 
Taka sytuacja graniczna jest największą próbą ludzkiej wolności, mającą zdecydować 
o tym, czy umieramy zgodnie z naszą drogą życiową? Czy w obliczu niewysłowione-
go cierpienia tracimy kontakt z samym sobą, z własną jaźnią? Czy śmierć każe nam 
unieważnić i odwołać wszystko to, co było nam do tej pory drogie, co kazało nam żyć? 

My, którzy byliśmy więźniami w obozach koncentracyjnych, dobrze pamiętamy ludzi 
wędrujących od baraku do baraku, pocieszających towarzyszy niedoli, oferujących im 
ostatni kawałek chleba. Nie było ich zbyt wielu, lecz stanowią wystarczający dowód na 
to, że człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej ze swobód: 
swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach, swobody wyboru 
własnej drogi. [...] Zasadniczo zatem każdy człowiek jest w stanie – nawet w tak skrajnych 
okolicznościach – decydować o tym, kim się stanie, zarówno pod względem psychicznym, 
jak i duchowym. Innymi słowy nawet w obozie koncentracyjnym można zachować ludzką 
godność. Dostojewski powiedział kiedyś: „Tylko jednego się obawiam: że nie okażę się 
godny własnego cierpienia”. Słowa te często przychodziły mi na myśl, gdy zapoznawałem 
się z losami obozowych męczenników, których postępowanie, cierpienie i śmierć stanowiły 
żywy dowód tego, że człowiek nie może utracić ostatniej ze swych wewnętrznych swobód. 
Można powiedzieć, że ludzie ci okazywali się godnymi swojego cierpienia; to, jak je znosili, 
było prawdziwym duchowym osiągnięciem. Bo przecież to właśnie nasza wewnętrzna 
wolność, której nikt nam nie jest w stanie odebrać, nadaje życiu sens i znaczenie10.

Rozwiązanie, jakie proponuje nam twórca logoterapii, porównać można do 
Mitu Syzyfa Alberta Camusa, w którym akceptacja i zgoda na własny los odmienia 
Syzyfa, znosząc nieznośny ciężar narzuconego z zewnątrz cierpienia za sprawą 
własnego wyboru i zaakceptowania nawet najtrudniejszej sytuacji. Możemy 
powiedzieć, że Syzyf zdjął z Boga odpowiedzialność za swój los i powierzył ją 
samemu sobie, zmieniając tym samym radykalnie nastawienie do swej niedoli.  

To, w  jaki sposób człowiek zaakceptuje swoje przeznaczenie i cierpienie, jakie ono 
ze sobą niesie, to, w jaki sposób bierze na barki swój krzyż, może być dla niego – nawet 
w najtrudniejszych chwilach – wyjątkową okazją do pogłębienia sensu własnego życia11.

10 V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, op. cit., s. 109–110.
11 Ibidem, s. 111.
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Rzeczą absolutnie niezbędną była fundamentalna zmiana nastawienia człowieka do 
jego życia. Sami musieliśmy się nauczyć, a następnie przekazywać zrozpaczonym towa-
rzyszom, że nie liczy się to, czego my oczekujemy od życia, ale to, czego życie oczekuje 
od nas.  Musieliśmy przestać zadawać sobie pytania o sens naszej egzystencji, a w zamian 
nauczyć się myśleć o sobie samych jak o ludziach poddawanych przez życie – w każdej 
godzinie dnia – nieustannemu egzaminowi. [...] Zdarza się też, że człowiek jest zmuszony 
po prostu zaakceptować wyrok losu i pokornie dźwigać swój krzyż. [...] Gdy człowiek 
odkrywa, że jego przeznaczeniem jest cierpieć, musi potraktować to cierpienie jako 
zadanie do wypełnienia – jedyne i wyjątkowe zarazem. Musi przyjąć do wiadomości, że 
także w cierpieniu pozostaje kimś wyjątkowym, samotnym bytem we wszechświecie. 
Nikt mu nie ulży ani nie będzie cierpieć za niego. Ma on jednak unikatową szansę wyboru 
sposobu, w jaki uniesie swoje brzemię12.

Sojusznikiem Frankla w heroicznym znoszeniu cierpienia była myśl Nietz-
schego13, który w Antychrześcijaninie oznajmił, że Golgota z niesłychanym świa-
dectwem Jezusa, najbardziej heroicznym w dziejach człowieka, była miejscem, 
gdzie ujrzeliśmy światło Królestwa Bożego. To właśnie w świecie wydawałoby 
się opuszczonym przez Boga, człowiek przyzywa Boga, ufając mu do końca, 
aż po śmierć. Golgota dla mistyków krzyża, takich jak Święty Jan od Krzyża, ale 
także dla Nietzschego i Weil, nie jest miejscem, gdzie Bóg opuścił człowieka, lecz 
gdzie człowiek poprzez swój heroiczny czyn ma szansę stanąć przed obliczem 
Boga. Kenoza człowieka jest ruchem przybliżającym go w stronę Boga. Przez 
pracę i zgodę na śmierć człowiek staje się ciałem Chrystusa, staje się hostią dla 
innych – zanotowała Weil14.

Rekonstrukcja mistyki cierpienia, jaką chciałbym zaproponować, obejmuje 
trzy zasadnicze etapy:
1. Etap pierwszy jest utożsamieniem się z empirycznym ból i cierpieniem, 
który niszczy psychosomatyczną tkankę człowieka. W terminologii Kierke-
gaarda stanowi to etap bezpośredniości pozbawiony świadomości wyboru 
(stadium estetyczne).
2. Etap drugi opiera się na wyborze stosunku i nastawienia wobec cierpienia. Jest 
to proces nadawania indywidualnego znaczenia faktycznemu cierpieniu. Proces 
ten Viktor Frankl określa jako samotranscendencję, za sprawą której człowiek staje 
się istotą autentycznie wolną. Ten etap wyboru jest tak naprawdę początkiem 
narodzin świadomej egzystencji (sobości), określanym przez Kierkegaarda jako 
stadium etyczne.
3. Etap trzeci polega na wpisaniu indywidualnego znaczenia faktycznego cierpie-
nia w szerszy kontekst religijno-kulturowy. Nadawanie indywidualnego znaczenia 
faktycznego cierpienia – etap drugi –  jest prefigurowany wspomnianym już 
szerszym kontekstem. Trudno mi do końca ocenić, co prefigurowało indywidualne 
znaczenia cierpienia w wypadku Frankla. Czy była to może postać biblijnego Hio-
ba czy Jezusa. Etap ten Kierkegaard określa jako stadium religijne, które pozwoliło 

12 Ibidem, s. 125–126.
13 Frankl cytuje zasadniczo kilka myśli Nietzschego, które mają dla niego fundamentalne znaczenie. 

Najważniejsza, ponieważ streszczająca niejako sens logoterapii,  brzmi: „Ten kto wie, dlaczego 
żyje, nie troszczy się o to, jak żyje”. Ibidem, s. 124.

14 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tłum. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1986, 
s. 235. Zob. J. Brejdak, Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej, Kraków 2010,  
s. 145–165.



autorowi Albo-albo na wyznanie: wybieram, ponieważ zostałem wybrany, bez 
świadomości bycia wybranym mój wybór nie ma sensu.

Stadium wieńczy proces narodzin pełnej tożsamości człowieka, obejmującej 
i spajającej poprzedzające etapy: bezpośredniego życia, świadomości podejmo-
wanego wyboru czy też uświadomienia sobie zapośredniczenia indywidualnego 
wyboru w sile niosącej egzystencję, jaką jest w obu przypadkach transcenden-
cja15. Doświadczenie pełnego wymiaru egzystencji ufundowane na granicznym 
doświadczeniu własnej skończoności jest – mówiąc językiem Charlesa Taylora –  
„odnalezieniem źródła siły” konstytuującej tożsamość16.

W opublikowanej rozmowie Frankla z wybitnym teologiem żydowskim Pincha-
sem Lapidem, zatytułowanej Gottsuche und Sinnfrage, Lapide poruszony heroiczną 
nadzieją, która towarzyszyła i ocaliła Frankla, odwoła się do słów Psalmu 22, 
dostrzegając paralelę pomiędzy doświadczeniem biblijnym a doświadczeniem 
egzystencjalnym Frankla. Słowa Psalmu 22: „Eloi, Eloi, lema sabachthani” pojawiają 
się w Ewangelii według Świętego Marka (Mk 15, 34), są pytaniem o sens cierpienia. 
Sens słów hebrajskich, uważa Lapide, nie stawia Boga pod znakiem zapytania, 
nie kwestionuje Jego wierności wobec człowieka, które może sugerować wersja  
tłumaczenia tych słów brzmiąca: Boże, Boże dlaczego mnie opuściłeś? Oryginalne 
znaczenie tego pytania, powtórzmy to jeszcze raz,  jest pytaniem o sens: w jakim 
celu mnie opuściłeś? Dlaczego muszę cierpieć? Pomóż mi zrozumieć Twój sens 
mojego cierpienia. Stąd też Frankl klasyczną teodyceę pytającą o to, dlaczego 
Bóg dopuścił zło, zastępuje patodyceą, czyli pytaniem o sens cierpienia w boskim 
planie (zbawienia).  

Los, którego doświadcza człowiek – pisze Frankl w  Ärztliche Seelsorge – znajduje po pierw-
sze sens w możliwości kształtowania [losu] – jeśli to możliwe – po drugie ma sens w znoszeniu 
go – jeśli to konieczne; przy czym nie powinniśmy zapominać, że w tym prostym zno-
szeniu tkwi immanentny sens całego cierpienia. [...] Dopiero wówczas, kiedy człowiek 
straci możliwość realizowania twórczych wartości, kiedy naprawdę nie będzie w stanie 

15 Rekonstrukcja mistyki cierpienia odpowiada narodzinom „sobości” opisywanej w różnych kontek-
stach przez Kierkegaarda, chociażby w Chorobie na śmierć. Sama jaźń, o której pisze Duńczyk, nie 
jest pojęciem abstrakcyjnej sfery myśli („konieczności”), lecz faktem odnajdywanej i pogłębianej 
egzystencji (‘wolności’). Po to, aby jaźń mogła zostać przetransponowana ze sfery abstrakcyjnego 
medium języka w sferę konkretnej egzystencji, potrzebny jest przeskok od słowa do czynu, od 
istoty do istnienia, dokonujący się za sprawą dialektycznej metody przekraczania cierpienia. 
Tę majeutyczną drogę przekazu zapośredniczonego w egzystencji słuchacza, rozmówcy czy 
czytelnika odnajdujemy także w Chorobie na śmierć, gdzie czytelnik zostaje postawiony przed 
szeregiem abstrakcyjnych tez:

 1. Człowiek jest syntetyczną relacją pomiędzy nieskończonością a skończonością, czasowością 
a wiecznością, wolnością a koniecznością. 

 2. Człowiek jest jaźnią wówczas, gdy relacja ustosunkowuje się do samej siebie. 
 3. Jaźń ustanowiona jest przez coś, co jaźnią nie jest, jaźń jest możliwa dzięki relacji nie tylko 

względem siebie, ale także względem obcego, które ją ustanowiło.
 Te tezy, jak gdyby na wyrost i bez pokrycia, zaczynają być zrozumiałe w drugiej części wykładu, 

dotyczącego fenomenu rozpaczy w jego trzech odmianach:
 1. Rozpacz niewłaściwa, nieposiadająca świadomości możliwości wyboru, a co za tym idzie –  

pozbawiona świadomości własnej jaźni (ten typ rozpaczy podobnie jak Heideggerowska „co-
dzienność” jest neutralnym sposobem bycia).

 2. Rozpacz słabości, wynikająca z braku chęci bycia sobą. 
 3. Rozpacz przekory, wynikająca z zagorzałej chęci bycia sobą (cytuję z mojego nieopublikowa-

nego artykułu Rozpacz, który ma się ukazać w Przewodniku po filozofii Boga i religii).
16 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekład zbiorowy pod 

redakcją T. Gadacza, Warszawa 2001.
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kształtować swego losu, dopiero wówczas wartość odniesienia (Einstellungswert) może 
zostać zrealizowana, dopiero wówczas ma sens „wzięcia na siebie swego krzyża”17 .

Cierpienie, którego możemy uniknąć, nie jest cierpieniem budującym egzy-
stencję, tylko starcie z cierpieniem nieuniknionym może sprawić, że wyjdziemy 
z tej próby odrodzeni lub unicestwieni18.

Nieuświadomiony Bóg
Auschwitz – uważa Frankl – uwolnił Boga spod ciężaru ludzkich oczekiwań 

i roszczeń, a obozowe doświadczenia pozwoliły dostrzec fundamentalną relacja 
człowieka z Bogiem żywym, z którym rozmawiali i do którego modlili się obozowi 
więźniowie, także ci, którzy żyli dotychczas obok czy nawet bez świadomości 
Boga. Ten tak zwany nieuświadomiony Bóg nie miał określonej przynależności 
konfesyjnej, a stając się czyimś Ty, stawał się żywym Bogiem. Frankl odsłania 
pewien rodzaj sakralnej intencjonalności, stwierdzając w Nieuświadomionym 
Bogu: „że Bóg jest w sposób nieuświadomiony zawsze już przez nas intendowa-
ny; że mamy zawsze już, nawet jeśli nieuświadomiony, intencjonalny stosunek 
do Boga”19. 

Ten Bóg jest Bogiem „pomimo” Auschwitz i „pomimo” Holocaustu. „Pomimo” 
jest w naszej próbie odczytania życia Frankla słowem kluczem, które wzywając 
do heroizmu, ale przede wszystkim do dochowania wierności, pozwala ocalić 
sakralny wymiar najbardziej beznadziejnej sytuacji. Słowo „pomimo” zastępuje 
wszystkie dowody na istnienie Boga, stawiając człowieka przed najtrudniejszą 
z prób – osamotnienia, bólu i cierpienia. Czy mimo takiej próby stać nas na to, aby 
nie urągać Bogu? Aby nie wypierać się Go i nie odrzucać? Czyn wypływający 
z owego „pomimo” przekracza negatywność i beznadziejność sytuacji za 
sprawą świadectwa, które ustanawia, stając się rodzajem teologii negatyw-
nej; jest też największą apoteozą życia, życiem świętym mówiącym życiu 
„amen” nawet w najbardziej beznadziej sytuacji, którego wielkim piewcą był 
tak często przywoływany przez Frankla Nietzsche i jego amor fati. „Prawdzi-
wa nadzieja jest nadzieją pomimo”20 – zwykł powtarzać twórca logoterapii. 
Perspektywa nadziei czy modlitwy pozwalała przetrwać jemu i innym więźniom 
najgorsze: „Więzień, który stracił całą wiarę w przyszłość – w swoją przyszłość –  
był skazany na zagładę. Wraz z utratą wiary w przyszłość tracił jednocześnie 
swoją duchową orientację”21. Na poparcie swojej tezy Frankl przytaczał obozową 
opowieść o pewnym kapo, który zwierzył się z pewnego snu, w czasie którego 
jakiś głos obiecał odpowiedzieć na każde jego pytanie. Gdy padło pytanie o ko-
niec wojny, głos udzielił odpowiedzi: „30 marca 1945”. Tuż przed tą datą, gdy 
jednak oznaki końca wojny nie pojawiły się, 29 marca kapo nagle zachorował, 
30 marca zaczął majaczyć i tracić przytomność, 31 marca zaś, niedoczekawszy 
wyzwolenia, zmarł.

17 V. Frankl, Ärztliche Seelsorge, op. cit., s. 87–88.
18 Rober Spaemann pisze: „Starożytni chrześcijanie nie uznawali za męczenników tych ludzi, któ-

rzy dobrowolnie zgłaszali się do męczeństwa [...]. Prawdziwe cierpienie przekreśla naszą wolę. 
[...] Uczy jednak postawy w stosunku do tego, co dzieje się wbrew naszej woli i wbrew naszym 
staraniom; uczy afirmacji rzeczywistości i dziękowania Bogu również tam, gdzie ponosimy 
porażkę”. R. Spaemann, Chrześcijańska wizja cierpienia, w: idem, Odwieczna pogłoska. Pytanie  
o Boga i złudzenie nowożytności, tłum. J. Merecki, Warszawa 2009, s. 274–275.

19 V. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1988, s. 47.
20 V. Frankl, P. Lapide, Gottsuche und Sinnfrage, op. cit., s. 89.
21 V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, op. cit., s. 120.



Prefigurowanie najbardziej beznadziejnego doświadczenia życiowego z per-
spektywy nadawania jemu indywidualnego sensu i znaczenia, powoduje z jednej 
strony uwolnienie się od przerażającej bezpośredniości cierpienia, z drugiej zaś 
pozwala odnaleźć się człowiekowi jako istocie wolnej, to jest nadającej znacze-
nie i mogącej ustosunkować się do bezpośredniości z perspektywy siebie. To 
nadawanie znaczenia i odnajdywanie siebie, pojawiające się też u Kierkegaarda, 
odbywa się na innym, jeszcze bardziej trwałym fundamencie niż odnaleziona 
sobość – na fundamencie transcendencji. Prefigurowanie to w formie prośby staje 
się modlitwą. Nasze wcześniejsze odniesienie logoterapii Frankla do chasydyzmu 
wydaje się mieć uzasadnienie również we Franklowskim określeniu modlitwy: 

Modlitwa oznacza dla mnie postrzeganie rzeczy sub specie aeternitatis całkiem nieza-
leżnie ode mnie; modlitwa jest dużo bardziej błogosławieństwem, postrzeganiem rzeczy 
w perspektywie, tak aby potencjalnie znowu nabrały sensu pomimo okrucieństwa22. 

Sub specie aeternitatis moglibyśmy zastąpić, nawiązując do historii opowiedzianej 
przez Frankla, sub specie spei, spoglądaniem nawet na najbardziej okrutną rzeczywi-
stość z perspektywy nadziei, prawdziwej nadziei, która jest zawsze „nadzieją pomimo”.

Frankl, obserwując śmierć w obozach koncentracyjnych, dostrzega, jak modli-
twa i wiara pojawiały się także u ludzi, którzy żyli bez Boga. Parafrazując słowa  
François de La Rochefoucaulda, powiedział, że wiara jest jak płomień na wietrze, 
słaba zostanie zdmuchnięta, silna rozpali się do jasnego płomienia, stanie się wiarą 
„pomimo”. W rozmowie z Lapidem, zwracając uwagę na istnienie „nieuświada-
mianego Boga”, Frankl sprowokował teologa do ciekawej klasyfikacji ateizmu, 
według której możemy wyróżnić trzy jego rodzaje:
1. Antyklerykalizm będący sprzeciwem wobec menadżerów Boga na ziemi. 
2. Pseudoateizm będący sprzeciwem wobec wynaturzonych wyobrażeń Boga, boga 
ludzkich wyobrażeń czyniących często Zeń karykaturę  („krasnala ogrodowego”). 
3. Antyteizm polegający na zmaganiu się z Bogiem, za sprawą którego Jakub 
otrzymał imię Izrael.

Wszystkie trzy wyróżnione rodzaje ateizmu zakładają jakąś fundamentalną 
relację względem Boga, która nigdy nie jest bezkrytyczną akceptacją funkcjo-
nujących na Jego temat wyobrażeń. Według znanego chasyda Leiba z Sasowa 
Bóg stworzył ateizm, aby człowiek nie chował się już dłużej za plecami Boga, lecz 
sam zaczął działać w Jego imieniu23.

Epilog
Na pytanie „Dlaczego Bóg stworzył świat?” mistrzowie kabały odpowiadali 

„Z miłości, gdyż również Bóg nie chciał być sam”24. Tym samym miłość zostaje 
ustanowiona boską relacją łącząca Boga i świat. Ma ona także fundamentalne 
znaczenie dla logoterapii, gdyż tam, gdzie od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku 
psychoterapia postulowała (modną) samorealizację, Frankl głosi samotranscen-
dencję, pamiętając o ewangelicznej zasadzie: 

Kto pragnie się ocalić, zgubi samego siebie, natomiast kto pogodzi się z myślą o zagła-
dzie, zostanie uratowany dla życia wiecznego (Mt 10, 39; Łk 9, 24; J 12, 25). 

22 V. Frankl, P. Lapide, Gottsuche und Sinnfrage, op. cit., s. 128.
23 Ibidem, s. 88.
24 Ibidem, s. 112.
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W Ärztliche Seelsorge czytamy: 

[człowiek] jest właściwie całym sobą tylko tam, gdzie całkowicie uczestniczy w danej rze-
czy, oddany innej osobie. I całym sobą jest tylko tam, gdzie sam siebie pomija i zapomina25. 

Samotranscendecja odsłania horyzont świata i sensu, w obrębie którego mówie-
nie o „samorealizacji” nabiera dopiero jakiegoś znaczenia. Horyzont ten odsłaniają 
niestety sytuacje graniczne, gdy nasza egzystencja i poczucie bezpieczeństwa  
potrafią zamienić się w morze ruin. „Jakże często to ruiny uwalniają wzrok ku 
niebu” – powie Frankl26.

Doświadczenie odnajdywania sensu jest doświadczeniem dialektycznym, 
wyrażającym się w słowie „pomimo”. Dialektyczność tego słowa pokazuje nam, że 
dar odnalezienia sensu okupiony jest stratą i cierpieniem, wobec których człowiek 
może, ale nie musi kapitulować, gdyż cierpienie to ma szansę zostać przekroczone 
za sprawą relacji i indywidualnej próby odnalezienia siebie względem doświad-
czenia cierpienia. Ta indywidualna próba jest początkiem narodzin człowieka jako 
istoty wolnej. Pełen wymiar wolności osiągnięty zostaje za sprawą innego jesz-
cze odniesienia: relacji cierpienie–człowiek do relacji człowiek–transcendencja, 
człowiek–Bóg. Dopiero tutaj odsłania się nadprzyrodzone  „źródło siły” (Charles 
Taylor) skończonej egzystencji27. Nawiązanie do transcendencji otwiera kolejną 
ranę, tę związaną z cierpieniem metafizycznym, ranę istoty skończonej wobec 
tego, co Absolutne. To mistyczne doświadczenie opisane przez Apostoła Pawła 
jako „cierń w ciele” jest fundamentalne dla współczesnej filozofii pochylającej 
się nad człowiekiem28. W tym sensie możemy wyróżnicie trzy poziomy cierpienia –  
związane z bezpośrednim empirycznym bólem (cierpienie estetyczne), zwią-
zane z nieumiejętnością odniesienia siebie względem tej wyniszczającej 
bezpośredniości oraz z niepowodzeniem dotychczasowej syntezy pomiędzy 
skończonością i nieskończonością, czasem i wiecznością zachodzących dzięki 
wolnej decyzji (cierpienie etyczne), związane z byciem sobą wobec Boga czy 
wobec Transcendencji (cierpienie religijne).

A zatem, co tak naprawdę pozwoliło autorowi Człowieka w poszukiwaniu 
sensu przetrwać okrucieństwo Holocaustu? Oddajmy mu po raz ostatni głos: 

Tego dnia jak zwykle toczyłem w myślach rozmowę z żoną – a może usiłowałem 
dopatrzeć się przyczyny swoich cierpień, swojego powolnego umierania. W pewnym 
momencie poczułem, jak w wyrazie ostatniego gwałtownego sprzeciwu wobec ogólnej 
beznadziei i nieuchronności śmierci mój duch przebija się przez spowijający mrok. Mia-
łem wrażenie, że wznoszę się ponad pozbawioną nadziei, bezsensowną rzeczywistość 
i usłyszałem skądś zwycięskie „tak”, będące odpowiedzią na moje pytanie o ostateczny 
sens ludzkiej egzystencji. W tej samej chwili rozbłysło światło w oknie oddalonego gospo-
darstwa, którego ciemna sylwetka majaczyła na horyzoncie jak namalowana w samym 
sercu szarego bawarskiego świtu. Et lux in tenebris lucet – a światłość w ciemności świeci. 
Przez wiele godzin stałem tam, usiłując skruszyć zlodowaciałą ziemię [...]. Z każdą minutą 

25 V. Frankl, Ärztliche Seelsorge, op. cit., s. 201.
26 V. Frankl, Der leidende Mensch, op. cit., s. 379. Myśl znajdujemy także u Karla Jaspersa: „W tym, co 

tragiczne zachodzi transcendowanie ubóstwa i przerażenia aż po fundament rzeczy”. K. Jaspers, 
Über das Tragische, München 1952, s. 47.

27 Doświadczenie transcendencji nie jest automatyczne i może natrafiać na opór człowieka, opór, 
który pogrążać może jednostkę w letargu i pasywności.

28 Zob. J. Brejdak, Cierń w ciele..., op. cit.



coraz bardziej namacalnie czułem przy sobie jej obecność; wydawało mi się, że jestem 
niemal w stanie jej dotknąć – że wystarczy wyciągnąć rękę, aby pochwycić jej dłoń29.

Relacja miłości względem ukochanej żony pomimo pewnego wyizolowania  
wpisana jest tu nieprzypadkowo, jak sądzę, w kontekst Prologu Ewangelii według 
Świętego Jana. Miłość względem ukochanej osoby wydaje się odkrywać jeszcze 
inne „nieuświadomione” Źródło.  

Nasze rozważania na temat trudnej miłości i trudnej nadziei, które są zawsze 
dialektyczną miłością i nadzieją „pomimo”, zakończymy wyznaniem innego mis- 
tyka cierpienia, jakim był Martin Luther King, który zwraca uwagę na nadprzyro-
dzone źródło siły, tryskające nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji: 

Róbcie nam, co chcecie, a my i tak będziemy was kochać... Możecie być pewni, że nasza 
zdolność do znoszenia cierpienia wyczerpie waszą przemoc30.

29 V. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, op. cit., s. 73–74.
30 Zdanie wypowiedziane przez Martina Luthera Kinga, cyt. za: R. Spaemann, Odwieczna pogłoska, 

op. cit., s. 276.

Meaning in spite of  evil

The article is an attempt of understanding the phenomenon of suffering and supernatural 

power in the face of  and in spite of evil, focused on tragically life of Viktor Frankl’s. It seems, that the 

concept of suffering of Søren Kierkegaard’s, presenting suffering from three different perspectives, 

offers an important approach  to understanding of the phenomenon. In the first part I reconstruct 

the Frankl’s concept of meaning, in the second the heroic power  in spite of evil will be interpreted 

as a kind of mysticism of suffering.

Translated by Jaromir Brejdak
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Wydana w 2012 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 
książka profesora Pawła Śpiewaka Pięć ksiąg Tory stanowi zbiór komentarzy do 
Tory, publikowanych wcześniej w „Tygodniku Powszechnym”1. We wstępie autor  
w następujących słowach wskazuje na kontekst przygotowanych komentarzy: 
„[...] układają się one w roczny cykl czytań synagogalnych”2. Zaakcentowany 
aspekt „synagogalny” pełni dla przedstawianych tekstów nie tylko funkcję po-
rządkującą i jednoczącą, ale nade wszystko ideową.

Paweł Śpiewak wyraża doświadczenie wielu lektorów Tory, kiedy pisze: 
„Raz mamy do czynienia z czymś, co dzisiaj nazywamy poezją, pieśnią, 
kiedy indziej z narracją, prawem, pouczeniem etycznym”3. Z synagogalnej 
perspektywy zawarte w Torze opowiadania uwalniają się z literackiej fikcji 
„swoistego języka” czy „różności gatunków” i stają się „zdarzeniami”, które 
są „słowem Najwyższego”.

Synagogalny kontekst pozwala także na „oswojenie” pojawiającej się 
w tekstach Tory różnorodności bohaterów, miejsc i czasów, ale także zasad, 
idei czy myśli. Lektor lub synagogalny słuchacz czy, jak w wypadku książki, 
komentator, w odczytywaniu sensu „tych poszczególnych, niepowtarzalnych 
i złożonych zdarzeń”4 nie potrzebuje odwoływać się do spójnego systemu myśl- 
owego. Poniżałoby to samą Torę. Nie ryzykuje przy tym poczucia zagubienia 
czy chaosu, ale otwiera się na doświadczenie „bogactwa”, któremu odpowiada 
własną erudycją.

Synagogalny kontekst sprawia, że komentarz staje się zarówno zbędny: „zresz-
tą nie o komentarz sam w sobie chodzi”5, jak i niezbędny: „Tory nie sposób czytać 
bez przewodników”6. Dlatego prawie na każdej stronie Pięciu ksiąg Tory czytelnik 
odnajdzie zdania podobne do tego ze wstępu (warto w tym miejscu przytoczyć 
całą myśl rabina Tarfona cytowaną przez Pawła Śpiewaka): „Rabi Tarfon zwykł 
był mówić, nie jest twoim obowiązkiem zakończyć dzieło, ale nie masz prawa 

1 Zob. artykuły publikowane w „Tygodniku Powszechnym” w latach 2008–2011.
2 P. Śpiewak, Wstęp, w: idem, Pięć ksiąg Tory. Komentarze, Warszawa 2012, s. 7–9.
3 Ibidem, s. 7.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 8.
6 Ibidem.
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Cezary Korzec



od niego odstąpić”7. Pięć ksiąg Tory to komentarz do komentarza danego przez 
„dawnych i współczesnych mistrzów żydowskich”8. Z tego powodu autor rozu-
mie swoje zadanie jako wysiłek przybliżania polskiemu czytelnikowi nie sensu 
tekstów Tory, ale tradycji (!) czytania Tory.

Trzy wyszczególnione aspekty – teologiczność9, erudycja i tradycyjność – obję- 
te wspólną nazwą synagogalności, zapowiedziane we wstępie, konsekwentnie 
ujawniają się w każdym z 14 rozdziałów książki10. Oznacza to, że każda strona 
komentarza traktuje tekst biblijny jako autentyczny nośnik słowa, które jako 
zdarzenie pochodzi od Najwyższego. Celem komentarza dokonanego przez 
Śpiewaka nie jest wyłuszczenie sensu komentowanego tekstu, ale dzięki wraż-
liwości autora na różne istniejące już komentarze – ukazanie różnych odcieni 
słowa i wydobycie tajemnicy. Świadectwem jej obecności są komentarze po-
zostawione przez innych.

Zdania ostatniego akapitu, który jest podsumowaniem opartym na wstępie, 
nie muszą być odczytywane wyłącznie jako próba pochwały konsekwencji 
autora w realizacji projektu komentarza do Tory. W odczuciu piszącego te sło-
wa wspomniane charakterystyki stanowią o atrakcyjności żydowskiej tradycji 
interpretacyjnej dla współczesnego lektora Biblii. W tym miejscu jednak nie 
pojawia się myśl o lektorze Tanaki11, lecz o lektorze Biblii, dla którego jest ona 
Świadectwem Starym i Nowym12. Opisaniu tego fenomenu będą poświęcone 
kolejne akapity niniejszego tekstu. 

Fenomen atrakcyjności żydowskiej tradycji interpretacyjnej Tanaki dla chrześci- 
jańskiego badacza Pisma Świętego został już dostrzeżony dawno i szeroko  

7 Kolejne przykłady tej praktyki czytelnik znajdzie między innymi na następujących stronach:  
s. 13 (rabin Abbalu), s. 14 (rabin Jehuda), s. 21 i 24 (Mojżesz Majmonides). Na s. 19 znajduje się 
inny przykład tej samej praktyki: „[...] pewien midrasz odtwarza rozmowę Boga z Noem po 
potopie [...]”. W kolejnych akapitach na tej samej stronie padają słowa: „W mistycznej księdze 
Zohar czytamy [...]”.

8 P. Śpiewak, Wstęp, op. cit., s. 8.
9 Biorąc pod uwagę dystans tradycji żydowskiej wobec grecko-rzymskiego pojęcia boga 

(gr. teos – Bóg, teo-logia – słowo o Bogu), użycie terminu „teologiczność” ma w tym miejscu 
charakter analogiczny. Wyrazistą tego świadomość zawdzięczam rozmowie z profesorem 
Pawłem Śpiewakiem w trakcie dyskusji wokół Pięciu ksiąg Tory, która odbyła się 12 marca 2013 
roku w Szczecinie.

10 Materiał został rozdysponowany w 14 głównych rozdziałach, z których wiele podzielonych 
jest na mniejsze jednostki. Dotyczy to zwłaszcza rozdziałów odnoszących się bezpośrednio do 
kolejnych ksiąg Tory: Księga Rodzaju – Bereiszit, Księga Wyjścia – Szemos (Księga Imion), Księga 
Kapłańska – Wajikra, Księga Liczb – Bamidbar, Księga Powtórzonego Prawa – Dwarim (Księga Słowa). 
Wśród nich zostały umieszczone rozdziały o tytułach: Purim i Księga Estery, Pesach, Szawuot, 
a książkę zamykają rozdziały: Nowy Rok – Rosz haSzana, Jom Kipur – Dzień Pokuty i Sukot, które 
mają charakter ekskursji przybliżających lektorowi tradycyjne święta żydowskie.

11 We wstępie Śpiewak precyzuje: „Żydzi zresztą nie używają słowa Biblia, lecz Tanach, co obejmuje 
Torę, słowa Proroków i Pisma”. Ibidem, s. 8.

12 Terminów „stary” i „nowy” nie można rozumieć w sposób antagonistyczny: „stary” – przeter-
minowany lub nieważny, „nowy” – świeży czy aktualny. Kościół z jednakowym szacunkiem 
odnosi się do pism tworzących zespół, zbiór, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu (czyli 
Świadectwa). Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Słowie Bożym „Dei Verbum”, 
Poznań 1986, s. 358 (dalej: DO i numer punktu; tutaj punkt 16); Katechizm Kościoła Katolickie-
go, Poznań 1994, s. 42–43 (dalej: KKK i numer punktu; tutaj punkty 128–130). Nie wchodząc 
w obszerną problematykę związaną z użyciem tych pojęć, wystarczy, powołując się na jeszcze 
jeden oficjalny dokument kościelny, określić sens tych pojęć w powyższym kontekście jako 
korelatywny. „Ten drugi zespół, jak wiadomo, nazywa się Nowym Testamentem, co pozostaje 
w oczywistej korelacji do Starego Testamentu”. Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego 
Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002, s. 14.
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opisany. Jego kolejne, i z pewnością nieostatnie, potwierdzenie oraz aktualizację 
stanowi decyzja redakcji „Tygodnika Powszechnego” o publikacji cyklu komenta-
rzy Śpiewaka. Jednak w tym akcie jest coś nowego. Oto interpretacja żydowska 
dzięki „Tygodnikowi Powszechnemu” dociera do szerszego grona odbiorców 
niż dzięki książce, i wychodzi poza wąskie gremium specjalistów zaopatrzonych 
w bogaty warsztat narzędzi do studium Biblii oraz poza liczne kręgi różnych 
pasjonatów Pisma Świętego.

Jak już zauważono, zjawisko zainteresowania tradycją żydowskiej interpre-
tacji tekstu świętego ma swoją bogatą dokumentację. Wyraz temu dał między 
innymi dokument Papieskiej Komisji Biblijnej poświęcony Interpretacji Pisma 
Świętego w Kościele13. W części pierwszej zatytułowanej Metody i podejścia do in-
terpretacji Biblii, w rozdziale Metody oparte na tradycji, znajduje się punkt Metoda 
odwoływania się do żydowskich tradycji interpretacyjnych14. Została w nim opisana 
i oceniona praktyka odwoływania się przez biblistów katolickich do żydowskiej 
interpretacji Biblii. 

Pierwszą wskazówką jest samo usytuowanie tej praktyki wśród metod odwo-
łujących się do tradycji. Jak zauważa dokument, badacze Starego Testamentu 
zwracają się ku „ekspresjom” kanonicznym i pozakanonicznym interpretacji 
Biblii ze strony przedstawicieli judaizmu różnych epok, „aby przy ich pomo-
cy zrozumieć jakiś trudny tekst lub rzadkie, jedyne w swoim rodzaju słowa”15. 
Z kolei badacze Nowego Testamentu sięgają do dzieł, które powstały wewnątrz 
żydowskiej tradycji religijnej, z nadzieją odtworzenia religijnego tła życia Jezusa 
i rodzącego się Kościoła.

Oceniając ten trend we współczesnej biblistyce, członkowie Papieskiej Komisji 
Biblijnej zwracają uwagę na uwarunkowania, które muszą być wzięte pod 
uwagę. Tylko wtedy odwołanie się do tradycji żydowskiej zachowa swoje 
pierwszorzędne znaczenie. Uwarunkowania te mają charakter „eklezjalny”, 
wspólnotowy. Ramy zewnętrzne obu wspólnot są odmienne. W judaizmie 
stanowi je religia, która „określa naród i pewien styl życia w oparciu o księgi 
objawione i ustną tradycję”16. Natomiast dla wspólnoty chrześcijańskiej ramę 
zewnętrzną stanowi „wiara w Pana Jezusa, który umarł, zmartwychwstał i od-
tąd żyje, i który jest Mesjaszem oraz Synem Bożym”17. Powyższe uwarunkowania 
mają walor hermeneutyczny, dlatego muszą być wzięte pod uwagę w praktyce 
interpretacji Pisma Świętego przy odwoływaniu się do tradycji żydowskich przez 
biblistów katolickich. Ich przypomnienie jest niezwykle istotne, ponieważ pod 
względem formalnym obie praktyki interpretacyjne są podobne, odwołując się 
równorzędnie do Pisma i Tradycji, co dodatkowo wzmacnia atrakcyjność egzegezy 
żydowskiej w oczach chrześcijańskich badaczy tekstów świętych.

Waga tego zagadnienia została dostrzeżona, dlatego też w kolejnym doku-
mencie Papieskiej Komisji Biblijnej, zatytułowanym Naród żydowski i jego Święte 
Pisma w Biblii chrześcijańskiej, poświęcono mu więcej uwagi18. Dokument wskazuje, 
że Biblia żydowska – Tanaka – to nie tylko zbiór pism kanonicznych, ekspresja  

13 W Polsce dokument wydano w 1994 roku w Poznaniu. Oryginał zatytułowany L’interpretation de 
la Bibe dans l’Eglise ukazał się w 1993 roku w Watykanie.

14 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań 1994, s. 43–44.
15 Ibidem, s. 44.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Tytuł oryginału Le peuple juif et Saintes Écritures dans la Bible chrétienne. Polskie tłumaczenie 

przygotowane przez Instytut Teologii Biblijnej Verbum ukazało się w 2002 roku w Kielcach.



przekonań religijnych judaizmu. Już sam układ tego zbioru – Tora, Prorocy, Pi-
sma – jest ważną wskazówką hermeneutyczną. W tej perspektywie Tora zajmuje 
centralne miejsce jako źródło „instytucji objawionych przez samego Boga, na 
których po wygnaniu ciążył obowiązek zarządzania życiem religijnym, moralnym, 
prawnym i politycznym narodu żydowskiego”19. Dwa kolejne zbiory – Proroków 
i Pism – nie mają tego waloru normatywnego. Pozakanoniczne pisma żydowskie –  
Miszna, Tosefta czy Talmud – potwierdzają tę centralną pozycję Tory, stanowiąc 
jej interpretację i rozwinięcie, podczas gdy brakuje tego rodzaju odniesienia do 
dwóch następnych zbiorów kanonicznych.

Natomiast chrześcijańska perspektywa hermeneutyczna jest odmienna. Nie 
ignorując znaczenia Tory, nadaje ona „większą wagę tekstom prorockim, rozumia-
nym jako zapowiedź tajemnicy Chrystusa”20. Wynika to z przekonania, że „obiet-
nice prorockie nie są już po prostu przedmiotem nadziei na przyszłość, ponieważ 
zaczęły się one już spełniać w Jezusie z Nazaretu, w Chrystusie”21. Odwoływanie 
się więc do wyrastających z judaizmu interpretacji Biblii musi respektować tę 
odmienność nawet tam, gdzie chodzi o ustalenie tła działalności Jezusa.

Z perspektywy obu dokumentów praktyka odwoływania się do żydowskiej 
interpretacji tekstów świętych jawi się jako cenne źródło głębszego rozumie-
nia samego Pisma Świętego. Dotyczy to zwłaszcza tych pól badań biblijnych, 
w których sięga się do okresu formowania kanonicznego zbioru świętych ksiąg 
judaizmu, czyli pierwszego wieku po Chrystusie. Zachowanie świadomości róż-
nicy perspektyw hermeneutycznych pozwala na uszanowanie oraz zachowanie 
integralności interpretacji żydowskiej ze strony chrześcijańskiego odbiorcy oraz 
właściwe docenienie własnej tradycji religijnej, w centrum której stoi osoba Jezusa 
Chrystusa w dziele wypełnienia Prawa.

Ta zrównoważona ocena jednego z aspektów tradycyjności żydowskiej inter-
pretacji Pisma dana w dokumentach kościelnych pozwala na ustosunkowanie 
się do dwóch wspomnianych wcześniej aspektów tej tradycji: erudycyjności 
i teologiczności. Pierwszy z nich znajduje swój oddźwięk w pierwszym z przyto-
czonych dokumentów: „Bogactwo erudycji żydowskiej pozostające na usługach 
zrozumienia Biblii stanowi [...] pomoc pierwszorzędnej wagi dla egzegezy obydwu 
Testamentów”22. Erudycja żydowskiej interpretacji nie jest czymś zewnętrznym 
wobec samych tekstów, lecz stanowi reakcję na tekst. Wynika ona z szacunku 
do jego wielorakiej różnorodności, wielorakiego bogactwa i nie pozwala na zre-
dukowanie jej tylko do jednej myśli, sposobu życia czy idei. Wyrasta z wcześniej 
omówionego charakteru tradycyjności, która traktuje tekst jako owoc Tradycji 
i wskazuje na nią jako na zasadę hermeneutyczną w interpretacji tekstu.

Jednocześnie erudycja nie tylko respektuje teologiczny, to jest objawiony 
wymiar tekstu, ale wprost uważa siebie za jego naturalną konsekwencję. Innymi 
słowy, szerokie horyzonty żydowskiej interpretacji wynikają nie tylko z tego 
faktu, że tekst biblijny, mówiąc o Najwyższym, ukazuje Go w bogactwie jego 
działań, „zdarzeń”, ale z tego, że wśród mnogości zdarzeń, których sprawcą jest 
Najwyższy, znajduje się to „zdarzenie” powstania tekstu świętego.

19 Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski..., op. cit., s. 28.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, op. cit., s. 44.
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Ostatni aspekt, teologiczny, ma szczególne znaczenie także dla chrześcijań-
skiego komentatora czy odbiorcy tekstu świętego. Przekonanie, że Najwyższy jest 
autorem Pisma, które wpisuje się w akt objawienia człowiekowi siebie samego 
w nadmiarze Jego miłości23, łączy Żydów i chrześcijan sięgających po pięć ksiąg 
Tory i po każdą inną księgę biblijnego kanonu.

Interpretacyjna tradycja żydowska ma w tym względzie szczególne zasługi. 
Zwłaszcza w tych miejscach, w których badania chrześcijańskich egzegetów 
przywiązanych do historyczno-krytycznych narzędzi studium Pisma Świętego 
straciły z oczu „rękę” Najwyższego zostawiającą słowo nie tylko na ścianie pałacu 
króla Baltazara24, ale też na wszystkich kartach Pisma Świętego.

W tym miejscu pozostaje rozszerzyć zachętę Pawła Śpiewaka skierowaną do 
chrześcijańskiego lektora, wyrażoną w ostatnich zdaniach wstępu: „Polecam 
bardzo lekturę ksiąg Starego Testamentu, by lepiej śledzić komentarz”. Polecam 
bardzo lekturę ksiąg obu Testamentów, by lepiej śledzić wielkie dzieła Najwyż-
szego w życiu każdego z nas.

 

23 Por. DO 2: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam 
tajemnicę woli swojej, dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do 
Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury. Przez to zatem objawienie Bóg 
niewidzialny w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby 
ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej”. Por. także KKK 101: „Bóg, zstępując w swej 
dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami”.

24 Por. rozdział piąty Księgi Daniela.

About Paweł Śpiewak’s Pięć ksiąg Tory (Five Books of Torah)
Reflection over Reception of Jewish Interpretive Tradition

Jewish interpretation of the Holy Script seems interesting to a Christian lector. This fact is indi-

cated by both professional biblical studies frequently referring to Jewish interpretations of the Bible 

as well as scientific and popularizing publications, including Pięć ksiąg Tory  (Five Books of Torah)  

by Paweł Śpiewak. The presented note is a reflection over the phenomenon of attractiveness 

of such type of interpretations, focusing on its three aspects: theology, erudition and tradition. 

Translated by Marek Pietrusewicz 
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Nazwisko Jana Kurczaba jest obecnie trudno rozpoznawalne, nawet przez 
akademickich historyków literatury. Wprawdzie ważne kompendium Współcześni 
polscy pisarze i badacze literatury1 oraz wcześniejszy Słownik współczesnych pisa-
rzy polskich2 poświęcają mu nieco uwagi, jednak niewiele to zmienia w ogólnej 
sytuacji tego autora. Żadne z jego 20 utworów nie funkcjonuje dziś w szerszej 
świadomości czytelniczej. Nie znajdziemy ich też w zestawach lektur na studiach 
polonistycznych. Po latach z dorobku Kurczaba bodaj tylko Wojna nie zabija 
matek broni się przed upływem czasu. Na tle rodzimego piśmiennictwa 
o Shoah stanowi ona jedną z ciekawszych propozycji. Pozostałe utwory 
prozatorskie i dramaturgiczne nie znajdują uznania w oczach krytyków 
ani odbiorców. Część z nich – obciążona schematem ideologicznym – jest 
pod dużym wpływem poetyki socrealistycznej, inne – zwłaszcza powieści –  
grzeszą rozwlekłością, „przegadaniem” oraz tendencją do moralizatorstwa. 
Kurczab jednakże nie dysponował szczególnym zmysłem kompozycyjnym, 
a w większości tekstów, które wyszły spod jego pióra, próżno szukać intelektu-
alnej głębi. Nie dziwi więc, że nie trafiają do współczesnego odbiorcy. 

Biografia z wieloma niewiadomymi
Jan Kurczab to imię i nazwisko, które przybrał prozaik w czasie wojny (do daw-

nego nazwiska już nigdy nie powrócił). Urodził się jako Arnold Zimmentstark 30 
stycznia 1903 roku w Krakowie przy ulicy Świętej Gertrudy 29. Obraz rodzinnej 
kamienicy przedstawił w jednej z powieści: 

Trzy drewniane, bardzo wydeptane stopnie prowadzą wprost z podwórza do kuchni 
Kramerów. Są one równocześnie „paradnym”, bo jedynym wejściem do mieszkania. 
Utrudniają bardzo pracę zarobkową Kramerowej, „lepsza” bowiem klientela niechętnie 
ubiera się u krawcowej, która ma mieszkanie z wejściem przez kuchnię. [...] Ogromny 
trzyfrontowy dom przy ulicy św. Gertrudy nr 29 jest rozwarstwiony jak tort. Dzieci górnych 
pięter przywierają twarzyczkami do drewnianych balasków, zazdrośnie przyglądając się 

1 Zob. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, red. J. Czachowska, 
A. Szałagan, t. 4, Warszawa 1996, s. 482–483.

2 Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. 2, red. E. Korzeniewska, Warszawa 1964, s. 307–308.

Zapomniany autor 
opowiadań o Zagładzie

Sławomir Buryła



wyczynom „sutereniarzy”. Sutereniarze to warstwa najdolniejsza, obejmująca zarówno 
klitki piwniczne, jak i niski parter3. 

W Uliczce św. Gertrudy Kurczab przywołuje przedwojenny antysemityzm wśród 
młodzieży szkół średnich. Czyni to w charakterystyczny dla siebie sposób – stwier-
dzając istnienie getta ławkowego, wrogich postaw wobec uczniów pochodzenia 
żydowskiego, zaznacza, że byli oni w mniejszości. Głos sprzeciwu wobec zacho-
wań antysemickich brzmi nader donośnie, na tyle wyraźnie, by stłumić okrzyki 
narodowców domagających się usunięcia Żydów z Polski. Kurczab próbuje znaleźć 
dowody przemawiające ostatecznie za tezą, że w swej większości ludzie są dobrzy 
(znamienne, że Żydów bierze w obronę nie tylko biedota miejska, ale też ksiądz 
katecheta). 

Kurczab pochodził z ubogiej rodziny żydowskiej. Jego ojciec był nauczycielem 
w chederze, a matka pracowała jako krawcowa4. Trudne chwile nauki w gimna-
zjum, jak też czas późniejszych studiów chemicznych na politechnice w Pradze, 
kiedy bezustannie zmagał się z biedą, ukazał w Uliczce św. Gertrudy. Aby utrzymać 
się na studiach, wykonywał różne prace dorywcze. Przedstawione w utworze dzie-
je Alka Kramera w dużym stopniu odzwierciedlają losy Arnolda Zimmentstarka. 
Tendencja do czerpania z własnej biografii, wykorzystywania sytuacji i zdarzeń 
znanych z autopsji, przeżytych bądź bezpośrednio zaobserwowanych, niekiedy 
usłyszanych od świadków, określa znaczącą część artystycznego dorobku Kur-
czaba, w tym również teksty o „czasach pogardy”.     

W 1933 roku Kurczab ożenił się z pochodzącą z zamożnej żydowskiej rodziny 
Haliną Liebling (choć majątek Lieblingów po kryzysie z 1929 roku nieco podupadł). 
Krótko po wybuchu wojny, 3 września, wraz z żoną uciekł z Krakowa do Lwowa5. 
W 1942 roku przedarł się przez granicę z Generalnym Gubernatorstwem i znalazł 
w krakowskich Słomnikach. W tej okolicy ukrywała się również matka Kurczaba 
wraz z jedną z sióstr pisarza – Franciszką, które zamordowano podczas obławy. 
Zagłada pochłonęła też dwie inne jego siostry – Balbinę i Emilię. Wojnę przeżyła 
jedynie najmłodsza – Helena6. W następnych miesiącach Halina i Arnold Zimment-
starkowie ukrywali się w Ojcowie. Wtedy też otrzymali kenkartę na nazwisko Jan 
i Janina Kurczabowie. Wincentyna Wójcik wspomina: 

Mój mąż Walenty pomógł Janowi i Janinie Kurczabom, nazwisko w czasie wojny Zim-
mentstark. Mąż przyniósł metrykę urodzenia z Zagości woj. Kielce na nazwisko Kurczab, 
ponieważ moja mama była z Kurczabów i ja w rodzinie miałam kuzyna Jana Kurczaba, 
a ksiądz w Jerzmanowicach potwierdził te metryki. Mąż pomagał Żydom z Krakowa 
z miejscowości Skała. Nieraz razem przeprowadzaliśmy ich w nocy do Ojcowa7.

3 J. Kurczab, Uliczka św. Gertrudy, Warszawa 1958, s. 8.
4 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury (op. cit., s. 482) podają błędne nazwisko ojca i błędne 

imię matki. W rzeczywistości ojciec nazywał się Jakub Zimmentstark, a matka Perlia Groner. Zob. 
poniżej praca magisterska Urszuli Momot.

5 Wspomina o tym Krystyna Kurczab-Redlich w rozmowie z Urszulą Momot z 26 marca 2009 roku.  
Zob. aneks do pracy magisterskiej Urszuli Momot zatytułowanej Problematyka żydowska w twór-
czości Jana Kurczaba, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Beaty Tarnowskiej. Maszynopis 
pracy złożony jest w archiwum Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

6 Zmarła w 1961 roku. Pochowano ją na cmentarzu żydowskim w Krakowie.
7 Relacja Wincentyny Wójcik. Zob. aneks do pracy magisterskiej Urszuli Momot, Problematyka 

żydowska w twórczości Jana Kurczaba, op. cit.
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W tym czasie Kurczab nawiązał współpracę z lokalnymi ugrupowaniami Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich. Niewiele jednak o tym wiadomo. Pod koniec 
1943 roku otrzymał propozycję objęcia stanowiska kierownika technicznego 
w przetwórni owoców w Nowym Sączu. O ukrywaniu się w czasie wojny i swoim 
żydowskim pochodzeniu Kurczab nie wspominał niemal nigdy. Milczy też na ten 
temat krótki biogram we Współczesnych polskich pisarzach i badaczach literatury. 
Nie dysponujemy utrwalonymi relacjami o tym, jak wyglądało życie „na aryjskich 
papierach” autora Czarnej kawy. Pojedyncze przebłyski z tego czasu pojawiają się 
w opowiadaniach ze zbioru Wojna nie zabija matek oraz Co to takiego człowiek? 
Aby jednak je poprawnie zdeszyfrować, należałoby znać bardzo dobrze biografię 
Kurczaba. Nie ulega wszakże wątpliwości, że – poza informacjami, które potrafimy 
odczytać, gdyż mamy o nich wiedzę chociażby od rodziny pisarza – są też takie, 
które pozostają dla nas tajemnicą, na przykład tajemniczy jest w wielu miejscach 
życiorys Kurczaba z „epoki pieców”. Tajemniczy, ponieważ nie znamy bliżej oko-
liczności jego ukrywania się ani zdarzeń z tego czasu, które mogły warunkować 
powojenną biografię ocaleńca z Zagłady. 

Więzień schematu
Kurczab debiutuje na łamach „Dziennika Ludowego” artykułem o twórczo-

ści Kazimierza Gołby, zatytułowanym Dyskusja nad utalentowanym górnikiem8. 
W 1949 roku ukazuje się jego pierwsza powieść Niczyjak, a rok później zbiór 
opowiadań Ludzie prawdziwych dni. Od 1947 roku, gdy osiedlił się ponownie w ro-
dzinnym Krakowie, rozpoczął współpracę z Polskim Radiem jako publicysta i autor 
opowiadań. Felietony, które zamieszczał niestrudzenie na łamach „Dziennika 
Polskiego”, „Przyjaciółki”, „Wieści”, „Życia Literackiego”, „Trybuny Wolności” 
(od 1957 roku wyszło ich ponad tysiąc), to osobny, nieznany rozdział z arty-
stycznej biografii Kurczaba. Miały one charakter najczęściej interwencyjny. 
Kurczab podejmował tematy związane z codziennymi trudnościami życia. 
Felietony nie doczekały się dotąd edycji książkowej. Była to, niewątpliwie, 
ważna część działalności prozatorskiej autora Uliczki św. Gertrudy. Na jego 
grobie wykuto napis: „Literat i publicysta”.  

Bogaty nurt w dorobku Kurczaba stanowią dzieła dla młodzieży. Najbardziej 
znanymi w tej grupie są powieści Siedem zielonych zeszytów (cztery wydania 
w latach sześćdziesiątych), Gdybym była chłopcem oraz A to ci dopiero przygoda! 
(po trzy wydania). Lżejsze w tonacji, doskonalsze konstrukcyjnie stanowią o wiele 
ciekawszy fragment prozy Kurczaba niż jego dokonania od drugiej połowy lat 
czterdziestych do końca lat pięćdziesiątych. 

Kurczab był wielbicielem i popularyzatorem teatru. Pozostawił po sobie 
wiele tekstów dramatycznych. Nie są to jednakże utwory znaczące. Niemal wszyst-
kie stanowią albo wersję dramatyczną wcześniejszego tekstu prozatorskiego 
(tak dzieje się w przypadku Kanady9, ukazującej historię Anny Walczak z Ucieczki 
od Anny), albo swoiste post scriptum do głównych tematów sygnalizowanych 
w powieściach i opowiadaniach (socrealistyczna z ducha Olejarnia10 czy Przygo-
da z młodością11 nawiązujące do tematyki młodzieżowej). Był też autorem kilku 

8 J. Kurczab, Dyskusja nad utalentowanym górnikiem, „Dziennik Ludowy” 1946, nr 256.
9 J. Kurczab, Kanada. Sztuka współczesna, w: idem, Poczmistrz Pana Boga. Wybór opowiadań i utwo-

rów scenicznych, Kraków 1980. Pierwodruk ukazał się w „Dialogu” 1962, nr 2.
10 Maszynopis w zbiorach Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.
11 Przygoda z młodością miała swoją prapremierę w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Często-

chowie w 1965 roku.



(kilkunastu?) sztuk, nie wszystkie jednak wyszły drukiem. Trudna do bliższego 
określenia ich liczba znajduje się w archiwum w postaci rękopisów. 

Tworząc dramaty, Kurczab równolegle rozwija swoje zainteresowania teatrem. 
W epoce stalinizmu zakłada w Nowej Hucie teatr Nurt. W nieznośnie rozwlekłej 
Kronice serdecznej znajdujemy dokładną relację z tego czasu, w którym ślepa wia-
ra narratora w uzdrawiającą moc komunizmu każe mu przenieść do repertuaru 
amatorskiego teatru Nurt Poemat pedagogiczny Antona Makarenki. Brzmiący dziś 
fałszywą nutą dydaktyzm Kroniki serdecznej osłabia (ale tylko nieznacznie) fakt, 
że jest to opowieść o autentycznych ludzkich życiorysach, o prostych chłopcach 
i dziewczętach oraz dokonującym się na naszych oczach ich „przeanieleniu”, 
awansie społecznym i kulturalnym. W załączonej notce Od Autora czytamy: 

Nie ma już Nurtu, a co z nurtowcami? [...] Znaczna część przebrnęła przez egzaminy 
aktorskie i rozproszona po kraju, występuje na scenach terenowych z rozmaitym, niejed-
nokrotnie dużym sukcesem12. 

 
Dłuższe formy Kurczaba odpychają rozwlekłością. W jego powieściach do-

skwiera brak selekcji. Należałoby w nich usunąć elementy drugoplanowe, zbędne 
z punktu widzenia rozwoju akcji. Otrzymujemy natomiast nazbyt długą opowieść, 
bogatą wprawdzie w szczegóły, ale niewnoszącą wiele nowego – po raz kolejny 
jedynie potwierdzającą słuszność przyjętej na wstępie tezy. Widać to w Nurcie 
(drugie wydanie z 1963 roku nosi tytuł Kronika serdeczna), a nawet w Uliczce  
św. Gertrudy (choć tutaj są one mniej uciążliwe – łagodzi je więź rodząca się mię-
dzy czytelnikiem a młodym bohaterem). Dostrzeżemy to również w Niczyjaku 
przedstawiającym losy sieroty, znajdy Walka dorastającego do buntu przeciwko 
zastanej rzeczywistości społecznej (bohater ginie w starciu z policją). Dzieje Walka 
to dla Kurczaba okazja do przedstawienia w krytycznym świetle – przez pryzmat 
poetyki socrealistycznej – konfliktów ekonomicznych międzywojnia.      

Trudno jednoznacznie orzec, w jakim stopniu czas odwilży i wydarzenia 1956 
roku (jawna krytyka stalinizmu, odrzucenie realizmu socjalistycznego jako metody 
twórczej) dokonały zmian w życiu i artystycznej biografii Kurczaba. Z pewnością 
następowały one stopniowo, może nazbyt wolno. Wydany w 1957 roku zbiór 
opowiadań Czarna kawa znajduje się jeszcze pod wyraźnym wpływem rozwią-
zań ideowych i artystycznych zaproponowanych na słynnym zjeździe pisarzy 
polskich w styczniu 1949 roku w Szczecinie. Otwierająca tom Tabliczka czekolady –  
jak wiele dzieł Kurczaba pochodzących z pierwszej fazy jego twórczości, którą 
należy datować od drugiej połowy lat czterdziestych do końca lat pięćdziesią-
tych – przenosi nas w świat chłopskiej i robotniczej biedy, a jednocześnie w świat 
rodzącego się buntu. Znów pojawia się Nowa Huta i ludzie, których drogi życiowe 
poznał Kurczab jako kierownik Nurtu. W Ultramarynie (w której Kurczab zamieścił 
niektóre fakty ze swojej biografii13) czytelnik ma okazję wysłuchać peanu na cześć 
gigantycznych budów sowieckiego komunizmu. Główna oś utworu oparta została 
na próbach odnalezienia specjalisty, znającego tajemnicę idealnie niebieskiego 
koloru ultramaryny – takiego, jak w przedwojennych lwowskich zakładach Chaima 
Perelmutera. Poszukiwany Perelmuter się nie zjawia. Nikt nie wie, gdzie jest. Tak 
oto Kurczab (nieświadomie?) implicite wprowadza wątek Holocaustu.  

12 J. Kurczab, Kronika serdeczna, Kraków 1963, s. 461.
13 W Słowniku współczesnych pisarzy polskich czytamy, że jako absolwent wydziału chemicznego  

„[w] pierwszej połowie 1941 został wysłany w charakterze specjalisty do ośrodków przemysło-
wych Ukrainy w Charkowie, Kijowie i Odessie”. Ibidem, s. 307.
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Czarna kawa odstręcza łatwym dydaktyzmem i schematyzmem fabularnym. 
Znany z socrealizmu czarno-biały podział świata, jego propagandowa wizja prze-
bijają niemal z każdej karty tego zbioru. To, co w jakiś sposób broni Czarną kawę, to 
uparta wiara jej autora w sprawczą moc literatury. Być może to ona kryje w sobie 
odpowiedź na pytanie o zadziwiająco długi związek Kurczaba z socrealistyczną 
wizją świata. W opowiadaniu Jak Kryłaska ze światem wojowała pada zdanie: 
„Ciemnoty nie rozjaśni nakaz, trzeba na to czasu”14.  Wydaje się, że streszcza ono 
światopogląd pisarza, również ten z drugiej połowy lat pięćdziesiątych. Kurczab 
pozostał nie tylko człowiekiem o lewicowych przekonaniach (towarzyszyły mu 
zapewne do śmierci), ale także żywa była w nim wiara w rzeczywistość kryjącą 
w sobie wewnętrzną zdolność do naprawy, pokonywania trudności i wchodzenia 
na wyższy stopień rozwoju rozumianego trochę w duchu oświeceniowej, trochę 
komunistycznej wizji ogólnoludzkiej równości i sprawiedliwości społecznej.                      

      
Wyjść poza schemat 

Problematyka Zagłady najdoskonalszą artystycznie postać uzyskała w zbiorze 
Wojna nie zabija matek z 1962 roku. Na rok przed śmiercią Kurczaba ukazał się 
wybór opowiadań Co to takiego człowiek? Mimo że w tym drugim przedrukowano 
wiele utworów z tomu wcześniejszego, nie jest to jego dokładna kopia. Nie znaj-
dziemy w nim tytułowego tekstu Wojna nie zabija matek oraz Niewychowanych 
bohaterów, Granicy milczenia. Dodatkowo Co to takiego człowiek? zawiera Weltatlas 
i Przesyłkę, których nie ma w tomie Wojna nie zabija matek.    

Czytając powieści i opowiadania Kurczaba o Zagładzie, nie można nie zauwa-
żyć, że pisarz lepiej odnajduje się w krótkiej formie literackiej. W opowiadaniach 
pisarz wyraźnie osłabia dydaktyczną warstwę swych dzieł. Narrator zbiorów 
Wojna nie zabija matek i Co to takiego człowiek? usuwa się w cień, a wraz 
z nim komentarz bezpośrednio i pośrednio oceniający zdarzenia. Ucieczka 
od Anny (1962) i List do Wojtka (1963) są zbyt rozwlekłe i nieco monotonne; 
irytują widoczną moralistyczną pasją autora. W porównaniu z opowiadaniami 
stanowią przejaw artystycznej aberracji, cofnięcia się Kurczaba do tekstów 
z poprzedniej dekady. 

Autor Poczmistrza Pana Boga długo milczał o tym, czego doświadczył w „epoce 
pieców”. Dlaczego? Szukając odpowiedzi na to pytanie, jesteśmy skazani na do-
mysły. Kurczab nigdzie bowiem nie pozostawił żadnych dyrektyw na ten temat. 
W domu rodzinnym nie mówiono o wojnie i okupacji. Córki (Aleksandra15 i Kry-
styna16) były wychowywane w niewiedzy i nieświadomości swego pochodzenia: 

Zdałam sobie z tego sprawę w 1957 roku, kiedy do Izraela wyjechała moja najbliższa 
szkolna przyjaciółka, a dopiero na pogrzebie siostry ojca zobaczyłam, jak mój ojciec miał 
naprawdę na nazwisko, bo było napisane Helena z domu Zimmentstark17.

 

14 J. Kurczab, Czarna kawa, Kraków 1957, s. 252.
15 Aleksandra Kurczab-Pomianowska jest reżyserką, aktorką i tłumaczką literatury włoskiej oraz 

francuskiej, żoną pisarza i tłumacza Jerzego Pomianowskiego.
16 Krystyna Kurczab-Redlich jest dziennikarką i reportażystką, znawczynią problematyki rosyjskiej, 

autorką między innymi dwóch tomów reportaży zatytułowanych Pandrioszka (Warszawa 2000) 
i Głową o Mur Kremla (Warszawa 2007).

17 Z rozmowy przeprowadzonej przez Urszulę Momot z Krystyną Kurczab-Redlich w dniu 26 marca 
2008 roku. Zob. aneks do pracy magisterskiej Urszuli Momot, Problematyka żydowska w twórczości 
Jana Kurczaba, op. cit.



Milczenie oraz duchowe zamknięcie się osób, które przeżyły Zagładę, nie jest 
czymś wyjątkowym. Rozmiar okrucieństw Holocaustu nader często prowadził do 
psychicznej blokady, wywołując paraliżujący lęk u ocaleńców z Shoah. Czas bywał 
niekiedy czynnikiem kojącym, pozwalającym po latach spojrzeć na grozę Shoah 
tak, by to, co nienazwane, konsekwentnie wypierane przez ofiarę, spróbować 
przetworzyć w przekaz literacki.   

Możliwe jest też inne wyjaśnienie. Naprowadza na nie społecznikowska natura 
Kurczaba. Oprócz teatru Nurt – który prowadził przez kilka lat, organizując życie 
kulturalne w Nowej Hucie – pisarz brał udział w wielu innych inicjatywach. Był 
między innymi członkiem Komisji Oświaty i Kultury przy Dzielnicowej Radzie 
Narodowej Zwierzyniec, należał do inicjatorów powstania Domu Spokojnej Sta-
rości w Krakowie. Po jego śmierci na łamach „Dziennika Polskiego” Włodzimierz 
Maciąg pisał:

Praca literacka szła równolegle z działalnością publicystyczną, dziennikarską. Felietony 
Jana Kurczaba w radiu i prasie – między innymi stale ukazujące się felietony w „Dzienniku 
Polskim” – cieszyły się wielkim uznaniem czytelników. Poruszały bowiem ich sprawy 
codzienne, ich kłopoty i trudności. Kurczab jako felietonista stał się niemal instytucją. 
Otrzymywał dziesiątki listów, przyjmował dziesiątki interesantów. Ich sprawy były Jego 
sprawami, zawsze potrafił poradzić, pomóc – bądź to pisarską interwencją, bądź też 
bezpośrednią działalnością. [...] Mimo ciężkiej choroby oczu, która w ostatnich latach nie 
pozwoliła Mu już na samodzielne poruszanie się po mieście – był wszędzie obecny. Nie 
opuścił żadnego ważniejszego wydarzenia kulturalnego w Krakowie, żadnej ciekawszej 
imprezy. Ta siła woli, ta walka z przeciwnościami, to wyzwanie rzucone na przekór loso-
wi – to jakże jedna z pięknych cech jego charakteru. Nie załamywał się. Wierzył w Życie. 
Wierzył w ludzi18.

Wiele zdaje się przemawiać za tym, że zaangażowanie społeczne Kurczaba, 
jego niemalejąca aktywność (mimo postępującej choroby oczu, która pierwszy 
raz dała o sobie znać jeszcze przed wojną) były jego indywidualną odpowiedzią 
na koszmar przeszłości. Dzieląc swe siły pomiędzy pracę na rzecz innych i twór-
czość, Kurczab próbował zniwelować, może wręcz unieważnić, wspomnienia 
z „epoki pieców” – śmierć matki i sióstr. Praca ponad siły pozwalała zapomnieć, 
a na pewno żyć – i to żyć, w pełni angażując się na rzecz lokalnej społeczności. 

W Ucieczce od Anny znajdujemy wskazówkę, tłumaczącą podjęcie tematyki 
Zagłady przez Kurczaba. Narrator wyjaśnia swoją chęć zaopiekowania się małą 
żydowską sierotą ocaloną z Holocaustu. Jak przekonuje, byłaby to rehabilitacja 
za „tanie życie, niezakłócone cieniem ani jednej z zamordowanych, a bliskich mi 
kiedyś osób”19. Niemal dwadzieścia lat od zakończenia wojny Kurczab przywołuje 
zdarzenia z własnej biografii oraz osób, które zdecydowały się opowiedzieć mu swe 
losy. Jednak sposób, w jaki autor Ucieczki od Anny sięga po motyw Shoah, jest zna-
mienny. Można w nim widzieć powtórzenie zmagań samego pisarza z niechcianą 
wiedzą z przeszłości. Kurczab jako działacz społeczny próbuje nie tylko złagodzić 
myśl o tragedii najbliższych mu osób i narodu, by zachować wiarę w człowieka. 
To humanistyczne założenie, przyjmowane niemal apriorycznie, stawia go – jako 
artystę – w trudnej sytuacji. Skazuje bowiem na nieuniknione uproszczenia kosz-
tem zachowania prawdy o ostatecznie dobrej naturze człowieka.                

18 W. Maciąg, Przed „Ludowym” był teatr Nurt, „Dziennik Polski” 1969, nr 10, s. 3.
19 J. Kurczab, Ucieczka od Anny, Kraków 1962, s. 140.
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Pierwsze powojenne teksty autora Uliczki św. Gertrudy są zdominowane przez 
ideę zaangażowania w sprawy odradzającego się ze zniszczeń kraju. W socreali-
stycznych tomach Niczyjak, Ludzie prawdziwych dni, Czarna kawa nie tylko Shoah, 
ale także wojna w jakiejkolwiek postaci nie mają szansy zaistnieć. Okupacja poja-
wia się w odpryskach, dość niewyraźnie w utworach, na których cieniem kładzie 
się poetyka realizmu socjalistycznego.      

W opowiadaniach i dwóch powieściach Kurczaba dotykających Zagłady Holo- 
caust jest probierzem ludzkiej odwagi, sprawdzianem człowieczeństwa. Autor 
Listu do Wojtka nie odbiega pod tym względem od wielu innych tekstów z lat 
sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych (choćby opowiadań Tadeusza Hołuja). 
Próżno u Kurczaba szukać namysłu nad mechanizmami cywilizacji czy związków 
między Shoah a szczególną pozycją Żydów w kulturze europejskiej. Sprawcami 
zła są Niemcy, którzy wprowadzili zamęt w społeczność, wprawdzie niewolną od 
urazów i cierpień, ale funkcjonującą na ustalonych zasadach, w których nie było 
miejsca na zbrodnię. Za uwolnienie zła odpowiedzialny jest wróg zewnętrzny. 
Jego pojawienie się sprawiło, że zło przekroczyło zakreślone mu granice; wysta-
wiło na próbę jednostkę, która skonfrontowana z trudnymi wyborami moralnymi 
sprzeniewierzyła się wyznawanym zasadom.

Kurczaba z jego koncepcją artystyczną i ideową sytuować należy w kręgu au-
torów i dzieł, które ukazały się tuż po wojnie. Presja okrucieństw hitleryzmu była 
wówczas tak silna, że utrwalenie i przekazanie wiedzy o zbrodni powodowało, 
iż wszelkie inne wymiary literatury traciły na znaczeniu. Pisarz jednak nie chciał 
rezygnować ani ze świadectwa, ani z literatury. To projekt jedynie połowicznie 
udany. Stronę świadectwa osłabia „nakładka” literacka, ujawniająca się zwłaszcza 
w retorycznej organizacji językowej.                      

Zagłada w niczym nie zmieniła warsztatu twórczego Kurczaba – ani wtedy, 
gdy stała się na początku lat sześćdziesiątych tematem opowiadań ze zbioru 
Czy to jest człowiek?, ani wcześniej, zaraz po wojnie. Pozostał on wierny swym 
wyborom artystycznym od debiutu książkowego. Pisarz zapewne nie wi-
dział związku między Holocaustem a koniecznością redefiniowania własnego 
przekazu artystycznego. Zasadne pozostaje wszakże pytanie, czy Kurczab 
podołałby takiemu zadaniu. Mając na względzie rozmiar talentu, jakim rozpo-
rządzał, należy w to wątpić. Najprawdopodobniej niewielkie zdolności literackie 
warunkowały przywiązanie do tradycyjnych środków wyrazu; sprawiały, że nie było 
alternatywy dla Kurczaba przywiązanego do wzorów dziewiętnastowiecznej prozy 
realistycznej z jej wiarą w zdolność rejestrowania i uwieczniania rzeczywistości.

Kurczab przynajmniej z dwóch względów nie mógł odrobić lekcji Pożegnanie 
z Marią i Medalionów. Po pierwsze teksty Tadeusza Borowskiego i Zofii Nałkowskiej 
to wezwanie do lakoniczności, operowania skrótem i przemilczeniem. Ich siła tkwi 
w rezygnacji z bezpośredniego komentarza, w wycofaniu się narratora, który tylko 
stara się relacjonować, pozostawiając osąd czytelnikowi. Proza Kurczaba często gra 
wysokimi rejestrami, stawia bohatera i odbiorcę przed autentycznymi dylemata-
mi, ale nazbyt obudowanymi emocjonalnie i retorycznie.  Powieści i opowiadania 
autora Niczyjaka przenikają dwie tendencje stylistyczne. Jedna to język lakoniczny, 
ubogi w komentarz, oszczędnie operujący słowem, stroniący od zbytecznej meta-
foryki i emfazy. Druga natomiast – będąca jej zaprzeczeniem – w której wprawdzie 
nie znajdziemy tyle emocjonalizmów i retorycznego zacięcia, jak choćby w Cieniu 
Torquemady Leona Cukierberga czy w twórczości Kazimierza Zenona Skierskiego 
(na przykład w Świadkach ziemi), ale z pewnością są to antypody Medalionów  



i Pożegnania z Marią. Fragmenty, takie jak: „smagane krzykiem nerwy” (C 68)20, 
„ludzie z dna nędzy” (C 110), zdradzają zawieszenie prozy Kurczaba między la-
mentem a realistyczną (obiektywną) relacją.  

Borowski i Nałkowska kategorycznie odcinają się od psychologizowania, od 
psychologicznej wiwisekcji. U Kurczaba nie mamy wprawdzie do czynienia z na-
trętnym psychologizowaniem, ale też trudno sobie wyobrazić tę prozę bez psy-
chologicznych interwałów, związanych tyleż z sytuacją bohaterów i konstrukcją 
świata przedstawionego, ile rzutujących na sferę odbioru i domagających się 
mocnej, bezpośredniej i właśnie emocjonalnej reakcji czytelnika. Wydaje się, że 
to sprawdzian siły i wartości opowiadań Kurczaba.    

Ocaleńców z Zagłady nękają u Kurczaba demony przeszłości. Jeden z boha-
terów najbardziej lęka się ciszy, która już na zawsze zrosła się w nim ze wspo-
mnieniem śmierci córki (Cisza), innemu hydromasaże przywołują na myśl torturę 
hitlerowskich strażników odkręcających gorące strumienie wody i znęcających 
się w ten sposób nad więźniami (Poczmistrz Pana Boga), kawałek chleba nar-
ratorowi Bułki kojarzy się z cierpieniem reb Lejba. Kompozycję kilku utworów 
oparto na tym samym chwycie formalnym – pozornie mało ważny element 
codziennego doświadczenia bohatera stanowi punkt wyjścia do snucia opowie-
ści. W wyobraźni narratora staje się on źródłem wspomnień z „epoki pieców”. 
Towarzyszy temu uczucie niepokoju, że zniecierpliwiony słuchacz (czytelnik) 
może odejść (przerwać lekturę). Ale nie po to, by obudzić ciekawość słuchacza  
Kurczab zawiesza na krótko relacje i każe mu osądzić zachowania oraz uczynki 
poszczególnych postaci. To deklaracja własnej niewiedzy, własnej nieporadności  
i rezygnacji z prawa wydawania wyroków; wystawienie na próbę również  
słuchacza (czytelnika) i pozbawienie go dobrego samopoczucia, wprowadze-
nie zamętu do jego uporządkowanego świata. A może też chęć poszukania  
sojusznika w tym, któremu powierzamy swoją historię, swoją niechcianą wiedzę 
o świecie i naturze człowieka. To również usprawiedliwienie słowa i sztuki, które 
o tyle mają rację bytu, o ile zaświadczają o ofierze i jej cierpieniu.    

Jest jeszcze jeden powód, dla którego bohater Kurczaba opowiada, mimo że nie ma 
pewności, czy może liczyć na przychylność i zainteresowanie odbiorcy. W literaturze 
Holocaustu jest to często przywoływany motyw. W Reportażu spod krzyża przyjmuje 
on następującą postać: „Tyle zostaje z umarłego, ile go żywy wspomni” (C 200).  

W opowiadaniach dotyczących Zagłady (czyli począwszy od tomu Wojna nie 
zabija matek) Kurczab ostatecznie wyzwala się z socrealistycznych więzów. Służy 
temu humor, przełamujący ograniczenia narzucone przez stalinowską koncepcję 
sztuki. Tradycyjny żydowski szmonces, łączący tragizm i komizm w jedno, rozbraja 
nie tylko pompatyczny styl charakterystyczny dla realizmu socjalistycznego, 
ale także rozładowuje i chroni utwory o tematyce holocaustowej przed popad-
nięciem w zgubny patos. Niezwykle gorzką postać humor Kurczaba przybiera 
w Bułce. Jego lżejszą odmianę odnajdziemy w tekście I co ty teraz wymyślisz, Kon? 
To przykład groteski, ale nie tej, o której wspomina Wolfgang Kayser – objawia-
jącej prawdę o ciemnej stronie bytu21. U Kurczaba jest ona bliższa autoironii. Nie 
przybiera postaci grozy paraliżującej jednostkę, ale raczej goryczy.            

20 W swoim szkicu stosuję następującą formę skrótów: litery oznaczają tytuł tomu, cyfra w nawiasie –  
numer strony. Korzystam z edycji: W – Wojna nie zabija matek, Warszawa 1962; C – Co to takiego 
człowiek?, Kraków 1968. Opowiadania z tomu Wojna nie zabija matek przywołuję za późniejszym 
zbiorem Co to takiego człowiek?, gdyż zostały one w nim nieznacznie zmienione przez autora. 

21 W. Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, przeł. R. Handke, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, 
s. 276–277.
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Innym czynnikiem chroniącym holocaustowe teksty Kurczaba przed sche-
matem i łatwą moralistyką jest eksponowana w nich rola strachu w działaniach 
jednostki. Kilka lat przed powstaniem tomu Wojna nie zabija matek Henryk Vogler 
(w 1957 roku) publikuje Ocalonego z otchłani. We Wstępie do fizjologii strachu – 
w którym narrator deklaruje potrzebę przeprowadzenia literackiej analizy roli 
strachu w okupacyjnej codzienności – słyszymy o czasach, gdy „ludzie naszej 
rasy mierzyli odległość nie kilometrami, ale intensywnością strachu”22. Vogler 
koncentruje się na różnych źródłach i przejawach żydowskiego strachu. Kurczab 
analizuje dodatkowo paraliżującą obawę, która była udziałem nie tylko skazanych na 
eksterminację potomków Mojżesza, ale też tych, którzy decydowali się ich ratować.      

Strach jest ukrytym bohaterem opowiadań Kurczaba, motorem ludzkich de-
cyzji. Pojawia się niemal w każdym tekście, stając się przedmiotem dociekań 
narratora. W Wojna nie zabija matek narrator zastanawia się nad stanem swoich 
uczuć, nie mogąc określić, co należy przypisać „podrażnieniu”, a co „zwyczajnemu 
strachowi” (W 69). 

Kurczab ukazuje nie fizjologię, a psychopatologię strachu. W Ciszy (należącej 
do najlepszych jego dzieł) ojciec morduje własne dziecko, aby jego płacz nie spro-
wadził Niemców. Tekst jest okrutną autoanalizą potęgi strachu, którego źródeł 
i mocy należy upatrywać w zawłaszczającej wszystko chęci przeżycia. Zwierzęcy 
instynkt przetrwania okazuje się tą sferą, nad którą jednostka, choćby samoświa-
doma i zbrojona w najwznioślejsze prawdy i ideały Zachodu, nie potrafi zapa-
nować. Strach zakrada się do ludzkiego organizmu niczym niechciany gość, nad 
którym człowiek nie ma władzy, wobec którego jest zupełnie bezradny: „Strach 
jest obcym duchem, który wchodzi do ciała i robi z człowiekiem, co chce” (C 50).     

W Błogosławionej chwili czytamy o „życiodajnej mocy strachu” (C 59). 
W innym miejscu pojawia się wyznanie: 

Nam potrzebne było tylko życie. [...] Mógłbym zmienić mojego Boga na każdego, 
bardziej uznawanego, mógłbym przefarbować moją skórę na żółtą albo czarną, nie 
na chwilę, a na całe długie życie. Żeby tylko było długie (C 10–11). 

Jest w sformułowaniu „życiodajna moc strachu” ukryta ambiwalencja, zaj-
mująca Kurczaba i jego bohaterów. Ratując życie, ocalony skazuje się na udrękę 
nie mniejszą niż ta, której doświadczał, gdy ocalenie traktował jako wartość naj-
wyższą. Kiedy w tytułowym opowiadaniu narrator-bohater pyta: „Co to takiego 
człowiek?”, zaraz sam sobie odpowiada: „To takie bydlę, które ze strachu o siebie 
wypchnęło Menuchima za drzwi i spychało go po schodach” (C 83). To ktoś, kto 
dla szansy przeżycia potrafi przyjaciela zaprowadzić na śmierć. 

Chęć przetrwania wiedzie do moralnej deprawacji. Opowiadania Kurczaba 
to raport z rozmiarów i skutków owej deprawacji. Znaczna ich część przybiera 
postać wyznania. Tak dzieje się w Ciszy, Bandycie, Bułce, Co to takiego człowiek?, 
Poczmistrzu Pana Boga, I co ty teraz wymyślisz, Kon?, Reportażu spod krzyża. Schemat 
fabularny jest podobny – narrator-bohater przedstawia bliżej nieznanemu słu-
chaczowi swoją historię nędzy. Zabiera czytelnika w podróż po świecie, o którym 
ten nie wie nic albo wie bardzo mało. To narrator wyznacza ścieżki tej podróży, 
on też zna wszystkie jej zakręty i ślepe uliczki.

Konfesyjna struktura opowiadań Kurczaba każe myśleć o katolickiej instytucji 
spowiedzi. W Ciszy zostaje ona wprost przywołana, gdy narrator-bohater mówi 

22 H. Vogler, Wstęp do fizjologii strachu, w: idem, Ocalony z otchłani. Opowiadania, Katowice 1957, s. 10.



o straszliwej samotności sumienia naznaczonego grzechem: „Wy, katolicy, zrozu-
mieliście to przekleństwo lepiej od Żydów i daliście ustom waszym uszy spowied-
ników” (C 7). Ale u Kurczaba „spowiedź” – wyznanie win – to zaledwie paliatyw, 
lek dający jedynie połowiczne ukojenie, ponieważ nawet na czas spowiedzi 
ocalałemu, temu, który zawdzięcza swe ocalenie zdradzie uniwersalnych zasad 
etycznych, nie jest dane ukojenie. To tylko chwilowa ulga wynikająca z faktu, że 
można swoje cierpienie powierzyć innemu. 

U Kurczaba spowiedź bohatera jest spowiedzią szczególną. Wyznanie i nazwa-
nie winy łączy się ściśle ze skargą. Mając świadomość niecności własnych czynów, 
małości i miałkości ludzkiej natury, ocaleni nie ustają w poszukiwaniu winnego 
ich nieszczęścia. Czy nie odpowiada za nie Bóg? Może zatem bliższa utworom 
Kurczaba byłaby żydowska tradycja kłótni z Bogiem, Hiobowej skargi, w której 
człowiek okazuje się wydany na działanie sił znacznie go przewyższających. 

Postaci z tekstów Kurczaba niekiedy zdają się nie rozumieć tego, co się stało. 
Nie oznacza to ucieczki przed odpowiedzialnością. Jest formą pytania o dziwacz-
ną naturę świata, o sens  ich grzechu. Chętnie usłyszeliby odpowiedź, ale jej nie 
ma. Jest tylko pytanie: „Proszę pana, czy ja jestem bardzo winien w tej sprawie?”  
(C 58). Powraca ono jak refren. I mimo że bodaj tylko raz wybrzmiewa explicite, 
to jego sens unosi się nad całym tomem.      

O tym, że wyznań, jakie słyszymy w zbiorach Wojna nie zabija matek i Czy to jest 
człowiek?, nie da się bezkrytycznie zestawiać z katolickim sakramentem spowiedzi 
decyduje nieobecność u Kurczaba elementu konsyliacyjnego. Brak rozgrzeszenia 
zbliża pisarza do judaizmu. Ten bowiem nie zna koncepcji odpuszczenia win przez 
kapłana. Taką władzę ma jedynie Jahwe.  

Warto w tym miejscu poczynić ważne spostrzeżenie dotyczące całej prozy 
Kurczaba. Holocaust, który nie dokonał większego wyłomu w warsztacie twór-
czym autora Ucieczki od Anny, wprowadził Boga, biblijną metaforykę i tradycyjną 
religijność (na przykład w opowiadaniach Bułka, Poczmistrz Pana Boga). Boha-
terowie Kurczaba stopniem swego zawierzenia Jahwe zupełnie ignorują grozę 
„epoki pieców”. Ich naturalna religijność abstrahuje od dylematów religijnych 
charakterystycznych dla „czasów pogardy”. Dobrze oddają jej istotę słowa Sza-
jerowej z opowiadania zatytułowanego Weltstlas, która „mówiła, że w każdym 
nieszczęściu Pan Bóg dopomaga człowiekowi jakimś małym szczęściem, które 
jest wtedy dużym” (C 165). 

Pojawienie się Boga u autora Niczyjaka stanowi zaskakującą nowość. Wcześniej 
nie znajdziemy tu odniesień do Boga (poza pojedynczymi literalnymi użyciami 
tego pojęcia). Kurczab ogołocił egzystencję jednostki z jakiegokolwiek religijnego 
zakotwiczenia (choć mając na względzie szybką i wczesną asymilację socrealizmu 
przez Kurczaba, nie musi to dziwić). Jahwe pojawia się wraz z Shoah. Najprostsze 
wytłumaczenie polegałoby na przypisaniu sprawczej roli Endlösung – umysł po-
rażony rozmiarem zbrodni kieruje się w stronę metafizyki. Trudno jednak orzec, 
czy mamy do czynienia z głębszym doświadczeniem religijnym autora, które stoi 
u początku decyzji o ujawnieniu śladów boskiej obecności w Wojna nie zabija 
matek. Z kart opowiadań niełatwo to wyczytać. 

Bóg funkcjonuje u Kurczaba w dwóch wymiarach. Po pierwsze jest On koniecz-
nym komponentem żydowskiego świata – zwłaszcza prostych ludzi, u których 
tradycja i religia judaistyczna odgrywają dużą rolę. Nawet jeśli nie łączyły się 
z głęboką duchowością, to stanowiły konieczny składnik porządku świata. W taki 
sposób pojawiają się odniesienia do Jahwe na przykład w Poczmistrzu Panu Boga. 
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Wykładnią tej filozofii jest myśl, którą w Poczmistrzu Pana Boga wypowiada boha-
ter ratujący Żydów – każdy los jest na miarę człowieka, zatem do udźwignięcia. 
Jest też Jahwe – i to stanowi drugi wymiar Jego obecności – adresatem lamentacji 
i żalów, tym, który ma wysłuchać skargę. Tak dzieje się w Bułce. Czy jednak jest to 
ktoś, kto może być gwarantem wewnętrznego porządku świata, wolno wątpić. 

W zbiorach Wojna nie zabija matek i Co to takiego człowiek? prosty żydowski 
robotnik, „niczyjak” budujący nowy ustrój w Nurcie czy Czarnej kawie, odzyskuje 
życie duchowe, tradycję, przodków i rodzinę, jak też mocne religijne korzenie. Na 
kartach holocaustowych opowiadań Kurczaba powraca żydowska biedota, ale 
nie zawsze są to robotnicy. Pojawia się rabin, szlemiel. Jednak system moralny 
zarówno szlemiela, jak i robotnika buduje nie myśl lewicowa, ale pamięć o Jahwe 
(nawet jeśli tylko ledwie zauważalna) oraz wychowanie wyniesione ze sztetl. 

To właśnie z pozycji przedstawiciela „klasowych dołów” (jak by jeszcze kilka 
lat wcześniej powiedział Kurczab) zadawane jest kluczowe pytanie: „Co to takie-
go człowiek?” Nawet jego konstrukcja gramatyczna wskazuje, że wątpliwość tę 
zgłasza ktoś niewykształcony. „Co to takiego?”– tego typu wypowiedź buduje 
ktoś, kto albo nic nie wie o świecie (dziecko), albo ktoś, kogo świat zburzono, 
przewrócono do góry nogami i kto już nic z niego nie pojmuje, nawet spraw 
dotąd oczywistych. Cisza i inne utwory dają wyraz ułomności słowa, które spłyca 
ludzkie doświadczenie, spłaszcza i unieruchamia. Bohaterom pozostaje skarga, żal 
i gorzka wiedza, że nikt nie jest im w stanie pomóc, nawet gdyby mieli taką wolę.   

Skoro kondycja ludzka jest inna niż dotychczas sądził podmiot w tekstach 
Kurczaba, skoro nie jest ona oparta na wiedzy, w jaką wyposażyła go religia i –  
szerzej – zachodnia cywilizacja, to kto ma być teraz gwarantem nowej praw-
dy o człowieku? Na to pytanie nie uzyskamy odpowiedzi. Nie jest to jed-
nak komunizm ani jego koncepcja rzeczywistości. Notabene Kurczab nie 
użył komunistycznej wykładni dziejów do wyjaśnienia genezy hitleryzmu 
i Holocaustu. W stalinizmie – od którego tom Wojna nie zabija matek dzieli 
zaledwie kilka lat – była to jedyna dopuszczalna eksplikacja niemieckiego 
faszyzmu. Ale i długo potem teza o klasowym podłożu tragedii lagrów i obo-
zów śmierci znajdowała licznych popleczników, poza tym pociągała swoją 
łatwością wyjaśnienia skomplikowanych zjawisk społecznych. Kurczab tego nie 
czyni. Trzeba jednak dodać, że nie uruchamia również wyjaśnień o proweniencji 
religijnej. Wydaje się, że pisarz kwestię źródeł zła chce pozostawić poza dwiema 
najbliższymi mu (choć z różnych powodów) konceptami myślowymi.                                        

Można też znaleźć inną eksplikację. To niewielki rozmiar talentu Kurczaba spra-
wia, że nie jest on w stanie zbudować głębszej refleksji na temat istoty nazizmu 
i Holocaustu. Jeśli pojawia się taka próba, to przyjmuje ona postać banalnych 
konstatacji, jak w Błogosławionej chwili, w której więźniowie obozu koncentracyj-
nego porównani są do jaskiniowców. Kurczab nie był odosobniony w tego typu 
sądach. W pierwszych latach powojennych przedstawianie lagru jako regresu 
cywilizacji, cofającej się do epoki neolitu należało do dość częstych, a przy tym 
łatwo narzucających się analogii.         

Zagłada dla dzieci
Sformułowanie „Zagłada dla dzieci” może brzmieć co najmniej dwuznacznie. 

Używam go jednak świadomie, by uwydatnić ważny rys Listu do Wojtka jako 
tekstu napisanego nie tyle „dla dzieci”, ile dla młodzieży, spełniającego wymogi 
stawiane opowieści, która winna zainteresować młodego czytelnika. 



List do Wojtka jest ciekawy przynajmniej z jednego powodu – należy do wą-
skiego grona dzieł, w których do opowiedzenia Zagłady wykorzystano konwencję 
bajki. Bodaj jako pierwsza w polskiej prozie odwołała się do niej w 1947 roku Ewa 
Szelburg-Zarębina w Złotym koźlątku i Kuropatwach23. W tym samym czasie sięgnął 
po bajkę Leopold Buczkowski w powstałym w 1948 roku Czarnym potoku24. Po 
1989 roku w Kotce Brygidy wykorzystuje ją Joanna Rudniańska25. 

Utwór Kurczaba to historia dwóch żydowskich sierot –  dziesięcioletniego 
Natana i o półtora roku starszego Berka. W rozmowie z Urszulą Momot Krystyna 
Kurczab-Redlich ujawnia genezę Listu do Wojtka: 

Jednym z największych przeżyć ojca było to, że gdy wracał z Krakowa do Ojcowa, spot- 
kał w lesie dwóch żydowskich, pejsatych chłopców, którym nie mógł pomóc, bo wydałby 
wyrok na siebie i rodzinę. I właśnie List do Wojtka jest reperkusją tamtego przeżycia26. 

Powieść zarówno w swej strukturze, jak i w nastroju przywodzi na myśl bajkę: 
wygnanie z raju dzieciństwa przez złych Niemców, po licznych „przygodach”, 
kończy się optymistycznie – ocaleniem bohatera-narratora. To on jest ojcem 
dwunastoletniego Wojtka. Oczywiście zakończenie u Kurczaba tylko po części 
przypomina happy end w tekstach dla dzieci i młodzieży. Wszak – o czym dowia-
dujemy się na początku – hitlerowcy zamordowali Berka i Natana, zabili sąsiadów 
i inne dzieci ze sztetl.      

Nowym rajem, enklawą bezpieczeństwa dla chłopców i innych Żydów jest las 
(„zielony dom”). To obszar magiczny, niezwykły, pociągająco tajemniczy i egzo-
tyczny: „Kiedy się leży w lesie, to słychać wyraźnie, jak liście gadają i trawa coś 
mruczy, jak źdźbła uginają się pod cienkimi nóżkami maleńkich żyjątek, które 
dokądś śpieszą”27. Jednak tak jak w bajce las kojarzy się także z zagrożeniem, 
w wyobraźni dziecka staje się on miejscem, w którym przebywają dziwne stwory. 
U Kurczaba to teren zdradliwy, napawający smutkiem – źródło lęku. Kryjący się 
w nim ludzie w wykopanych dołach, ziemiankach wiodą żywot przypominający 
egzystencję zwierząt. Zaczynają wątpić w swoje człowieczeństwo: 

Mówią ludzie, a wcale nie wierzę, żebyśmy byli ludźmi. Może za kilka tygodni obro-
śniemy sierścią, będziemy mieli wydłużone pyski i straszliwe kły i będziemy rozszarpywać 
surowe mięso innych, słabszych zwierząt. Obym jak najszybciej porósł sierścią28. 

Słowa narratora-bohatera: „Obym jak najszybciej porósł sierścią”, można od-
czytywać co najmniej na dwa sposoby. Jest w nich – znane z wielu przekazów 
wspomnieniowych – pragnienie, by przybrać postać zwierzęcia i stać się „nie-
widzialnym” dla swych prześladowców, umknąć wzrokowi oprawcy. W Shoah 
bowiem los zwierząt budził zazdrość u ofiar (jak choćby u małego bohatera Ży-
dowskiej wojny Henryka Grynbega). Inna dopuszczalna interpretacja słów z Listu 

23 E. Szelburg-Zarębina, Ziarno gorczyczne, Warszawa 1947.
24 Powieść Buczkowskiego ze względu na zaostrzenie komunistycznej cenzury ukazała się w 1954 

roku. Na temat genezy Czarnego potoku zob. S. Buryła, Edytorskie aspekty twórczości Leopolda 
Buczkowskiego. Rekonesans, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2, s. 180–185.

25 Zob. J. Rudniańska, Kotka Brygidy, Warszawa 2007.
26 Zob. aneks do pracy magisterskiej Urszuli Momot, Problematyka żydowska w twórczości Jana 

Kurczaba, op. cit.
27 J. Kurczab, List do Wojtka, Warszawa 1963, s. 52.
28 Ibidem, s. 69.
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do Wojtka odsyła do równie częstego motywu – zatarcia granicy między kulturą 
i naturą, cywilizacją i barbarzyństwem. Nazizm zdawał się ostatecznie znosić linię 
demarkacyjną między tymi kategoriami.                      

Uatrakcyjnić opowieść
Jacek Kajtoch we wstępie do Poczmistrza Pana Boga nazywa Ucieczkę od Anny 

oraz List do Wojtka najbardziej atrakcyjnymi powieściami Kurczaba. Jak przeko-
nuje, autor Czarnej kawy niemal „w każdym swoim utworze wprowadzał jakieś 
motywy sensacyjne czy melodramatyczne, pragnąc w ten sposób urozmaicić 
i ułatwić lekturę”29. 

Ucieczka od Anny stanowi nieczęsty w literaturze Holocaustu (zwłaszcza tej 
z czasów PRL-u) przykład połączenia chwytów właściwych gatunkom prozy 
popularnej z problematyką Zagłady30. Jest to jednak połączenie nieudane, kiczo-
wate. Z tego faktu nie wynika, że każde spotkanie kultury popularnej z Zagładą 
musi skończyć się estetyczną klęską, nieuchronnie prowadzić do intelektualnego 
banału, uproszczonego obrazu świata i równie uproszczonych sądów na jego 
temat. W przypadku Ucieczki od Anny spłycenie opowieści o Shoah nie jest po-
chodną użytych środków artystycznego wyrazu (rodem z historii kryminalnej), 
ale nieporadności artysty. Być może też kontekst Zagłady sprawia, że chwyty 
zaczerpnięte z kultury popularnej widzimy ostrzej, łatwiej wzbudzają one na-
szą irytację. Oto fragment, który przesuwa Ucieczkę od Anny w stronę łatwych 
produkcji utrzymanych w konwencji romansu: 

Poczęła się bezsłownie rozbierać, obnażać. Przymknąłem oczy, ale powieki były prze-
zroczyste. Widziały jasny kształt Anny, wypełniający się czerwienią jak butelka wina. 
Od stóp poprzez uda... Położyła ręce na piersiach. Stuknęły, jakby były ze szkła31. 

Erotyka i Zagłada nie muszą się wykluczać, skutkować naruszeniem zasady 
stosowności32. W prozie najnowszej znajdziemy na to dowód w Deborze Mar-
ka Sołtysika. Należy jednak zaznaczyć, że u Kurczaba fragmenty erotyczne nie 
są bezpośrednio konfrontowane z Shoah, jak choćby w Szczurzym pałacu33. 
U Bogdana Ruthy racje stojące za kulturą rozrywki – przyciągnięcie zaintereso-
wania odbiorcy – usuwają na dalszy plan aspekt etyczny literatury Holocaustu 
oraz spojoną z nimi zasadę świadczenia o Shoah. 

29 J. Kajtoch, Wstęp, w: J. Kurczab, Poczmistrz Pana Boga, op. cit., s. 11.
30 Pośród nielicznych dzieł, które Zagładę ukazują na tle wątków typowych dla powieści kryminalnej 

i sensacyjnej, wymieńmy Szczurzy pałac Bogdana Ruthy (Kraków 1988), Poszukiwanego Alberta 
Peryta Jerzego Jesionowskiego (Warszawa 1983) i Postscriptum Marii Nurowskiej (Kraków 1989).

31 J. Kuczab, Ucieczka od Anny, op. cit., s. 205.
32 Według niektórych badaczy owo spotkanie może jednak skutkować naruszeniem zasady stosow-

ności. Alvin H. Rosenfeld w rozdziale zatytułowanym Wykorzystywanie okropności wymienia w tym 
kontekście Wybór Zofii Williama Styrona (przeł. Z. Batko, Warszawa 1991) oraz film Pasqualino 
Settebellezze (Siedem piękności Pasqualino) Liny Wertmüller z 1976 roku. Zob. A.H. Rosenfeld, 
Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcewicz, Warszawa 2003. 
Przykładem naruszenia zasady stosowności jest zbiór opowiadań Krystiana Piwowarskiego, 
Więcej gazu, Kameraden!, Warszawa 2012. W polskiej literaturze przedmiotu niewiele znajdziemy 
rozpraw i szkiców omawiających zagadnienie Holocaustu w kontekście seksualności katów i ofiar. 
Najnowszą pracę poświęconą tym problemom opublikowała niedawno Bożena Karwowska, Ciało, 
seksualność, obozy zagłady, Kraków 2009.

33 Znajdziemy tam obraz esesmańskiego psa kopulującego z żydowską kobietą (najprawdopodob-
niej jest nią Ada Capierzówna, jedna z głównych postaci Szczurzego pałacu).



W Ucieczce od Anny Kurczab porusza ważną kwestię powojennych losów ży-
dowskich dzieci, zarówno ich biologicznych rodziców, jak i polskich opiekunów 
(problem ten podejmuje chociażby Irena Krzywicka w Idzie z tomu Mrok, światło 
i półmrok). Choć to skomplikowane zagadnienie stanowi punkt wyjścia oraz wła-
ściwą osnowę tekstu, wraz z rozwojem akcji traci na znaczeniu. Akcja powieści 
koncentruje się na perypetiach młodej i atrakcyjnej kobiety, marzącej o wyjeździe 
z kraju, bogactwie, amerykańskich dolarach, życiu na Zachodzie oraz dziejach we-
wnętrznej przemiany nieco starszego od niej prawnika. Adwokat potrafi wreszcie 
spojrzeć obiektywnie na Annę i dostrzec jej łgarstwa. Tytułowej Annie chodzi 
o usidlenie dawnego kochanka (obecnie zamożnego człowieka mieszkającego 
za granicą), któremu chce wmówić ojcostwo. Stawką w grze o żydowskie dziecko 
jest upragniony wyjazd na Zachód. 

Zagłada w Ucieczce od Anny znajduje się w tle wątków psychologiczno- 
-kryminalnych oraz romansowo-erotycznych (zakochany w Annie narrator). Trans-
formacja uczuciowa głównego bohatera (w którym mężczyzna walczy z urzęd-
nikiem państwowym) okazuje się celem fabuły skonstruowanej przez Kurczaba. 
Niewolną od moralizatorstwa Ucieczkę od Anny wieńczy zwycięstwo dobra nad 
złem. Jest ono podbudowane uwzniośleniem socjalistycznej moralności nakazu-
jącej z pogardą myśleć o kapitalistycznym świecie uciechy, pieniądza, wolności 
przeradzającej się w degrengoladę moralną. Dyskredytując zachodni styl życia, 
mieszczańskie ideały realizujące się w konsumpcji, pisarz nie utrudnia sobie 
zadania i czyni Annę osobą, która od początku budzi naszą nieufność (drobne 
kradzieże i oszustwa finansowe, pragnienie wygodnictwa i egoizm, myśl o zaspo-
kojeniu własnych potrzeb kosztem innych). Kurczab stracił szansę na pogłębienie 
psychologiczne głównej postaci kobiecej i skompilowanie jej życiowych wyborów. 
Wprawdzie wskazuje na trudne dzieciństwo Anny, wspomina o jej obozowej prze-
szłości w Ravensbrück, ujawnia wewnętrzne rozterki trzydziestoletniej, atrakcyjnej 
kobiety, ale w ostatecznym rachunku fakty te przyćmiewa jej alergiczna niechęć 
do kraju nad Wisłą (co narrator kontrastowo zestawia z pragnieniami osiadłego 
w Kanadzie Polaka gotowego oddać urok Palm Beach za jeden dzień w Krakowie). 
Przy czym nie wiemy ostatecznie, skąd bierze się ta idiosynkrazja bohaterki do 
Polski. Możemy jedynie podejrzewać, że jest to efekt kolejnych porażek życiowych. 
Rodzinne strony są więc dla Anny synonimem klęski, niczego więcej.              

Postać i tragedia Żuczka – żydowskiej dziewczynki, sieroty uratowanej przez 
Polaków – schodzą na margines Ucieczki od Anny. Być może dzieje się tak wbrew 
intencjom autora. Losy Żuczka nie mają jednakże większego znaczenia dla wy-
mowy dzieła, nie konotują dodatkowych sensów. W powieści Kurczaba miejsce 
żydowskiego dziecka równie dobrze mogłoby zająć dziecko polskie. Wolno zadać 
pytanie, czy Ucieczkę od Anny można uznać za przykład literatury Holocaustu. Wy-
padałoby raczej zaliczyć ją do licznego zespołu tekstów, w których Zagłada stanowi 
znaczący, ale nie jedyny temat dzieła. Wątek erotyczno-kryminalny jest w tekście 
dominujący. Shoah znajduje się w tle. Jest upodrzędniona wobec przygód Anny 
oraz dziejów metamorfozy, będącego pod jej urokiem dojrzałego mężczyzny, 
a zarazem adwokata w sprawie dotyczącej porwania Żuczka przez Walczak.  

  
Ucieczka od Zagłady

Kurczab zmarł 13 października 1969 roku w wieku 66 lat. Po temat Zagłady 
sięgnął jako człowiek zbliżający się do starości i ociemniały (po nieudanej ope-
racji w londyńskim szpitalu). W ciągu zaledwie dwóch lat (1962–1963) wydał 
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trzy książki podejmujące wątek Holocaustu. Nie można jednak wykluczyć, że 
jakaś część z opowiadań powstała wcześniej (być może pod koniec poprzedniej 
dekady). Pytaniem otwartym pozostaje też, czy jakaś ich część nie znajduje się 
wciąż w archiwum po pisarzu.

Równie szybko Kurczab porzucił problematykę Shoah i zajął się twórczością 
dla młodzieży. Tak jak niespodziewanie pojawiła się u niego Zagłada, tak równie 
zaskakująco odeszła. Czy Kurczab uznał, że Wojna nie zabija matek, Ucieczka od 
Anny, List do Wojtka zawierają wszystko, co miał do powiedzenia o największej 
w historii tragedii Żydów?34 Trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć. Mając na 
względzie silne powiązanie tego pisarstwa z biografią, wolno przyjąć, że twórca 
odłożył tematykę Zagłady, gdy stwierdził, iż utrwalił już w słowach wszystko, co 
miał do powiedzenia, a co znał z autopsji. Ów mocny związek doświadczenia 
i literatury mógł okazać się pułapką dla artysty – zwłaszcza w przypadku zagad-
nienia, w którym odniesienie referencyjne do rzeczywistości jawi się jako coś 
niezwykle ważnego. W opinii Kurczaba opowieść o Shoah musiała mieć zakotwi-
czenie w konkretnym, autentycznym zdarzeniu. Niewykluczone, że tym faktem 
tłumaczyć należy również obserwowalną powtarzalność niektórych obrazów 
w dorobku Kurczaba35. 

Proza Jana Kurczaba na tle literatury polskiej o Zagładzie doby PRL-u stanowi 
fragment bogatego zespołu dzieł, w których Holocaust jest częścią oczyszcza-
jącego dyskursu o moralnym zwycięstwie człowieka w konfrontacji ze złem. 
W finalnej scenie Uliczki św. Gertrudy Alek decyduje się na wyjazd z Pragi. Czyni 
to w przekonaniu, że potrafi znieść „najgorsze, byle tam, wśród swoich”36. To 
w imię poczucia więzi z tą wspólnotą Kurczab wypowiada swoją prawdę o „epoce 
pieców”. Prawdę niekiedy trudną, ale nigdy niepodważającą ostatecznie 
wiary w człowieka. 

34 Opublikowany po śmierci tom Poczmistrz Pana Boga zawiera między innymi utwory o Zagładzie 
zamieszczone wcześniej w Wojna nie zabija matek i Co to takiego człowiek?

35 Jednym z nich jest motyw uratowania Żyda przez chłopa. Odmawia on wykonania rozkazu zabicia 
Żyda. Wykorzystany po raz pierwszy w Kronice serdecznej, służy celom jawnie ideologicznym – 
podkreśleniu wartości i niezłomności charakteru prostego człowieka, legitymizując jednocześnie 
postawę moralną budowniczych Nowej Huty (do których należy dzielny wybawiciel Żyda, chłop 
Wacław Cieślik). Później pojawia się u Kurczaba również w Wieczornej gawędzie (Wojna nie zabija 
matek). Z kolei historia ocalenia i ukrywania Żuczka, którą poznajemy w Ucieczce od Anny, powraca 
w opowiadaniu Przesyłka (Co to takiego człowiek?).  

36 J. Kurczab, Uliczka św. Gertrudy, op. cit., s. 274.
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Pierwsze opisy Zagłady wyznaczają skrajności. Jedna stanowi redefinicję 
Żydów przez świat, druga wprowadza redefinicję świata przez Żydów. Żydzi 
według świata okazali się nie-ludźmi; świat według Żydów stawał się nie-ludzki. 
Jedni upewniają siebie i swoją mniej wątpiącą część, że Zagłada to konieczność, 
drudzy dowodzą sobie i wątpiącej części świata, że Zagłada to katastrofa. We-
dług pierwszych i za konieczność, i za katastrofę odpowiadają Żydzi. Pokpiwał 
kiedyś z tego Borwicz: „Winni byli nie ci, którzy wieszali, i gazowali, ale 
rozstrzeliwani, wieszani i gazowani”1. 

Wspomniane strategie dają początek dwóm sprzecznym narracjom: 
o Zagładzie kultury oraz o kulturze Zagłady. Zagładę kultury zaczęło wy-
właszczenie – z rzeczy i pojęć; samoobrona zaczęła kulturę Zagłady. Celem 
ostatecznym jednej była, powiedzmy, utylizacja obecności, cechą konieczną 
drugiej zaś – znalezienie świadków. Kultura bez pochówków okazała się an-
tytezą kultury dla sprawiedliwych. Kultura bez grobów jest kulturą dla ludzi. Obie 
kultury obchodził ślad. Starannie zacierany i ostatecznie zostawiony. Cytowany 
przez Borwicza autor wstępu do pierwszej antologii śladów lamentował: „Ręka 
drży, język zasycha, dech zamiera, gdy czytamy te wiersze”2. Nie tylko o wiersze 
jednak i nie tylko o lekturę chodzi.

Zagłada kultury
Rządy partii nazistowskiej powołały do istnienia nowy rodzaj antysemity-

zmu. Ideologię z radykalnie pogardliwym obrazem Żyda przekuto w konkretny 
projekt polityczny. Projekt ten okazał się Zagładą. Powszechny mord stawiał 
jednoznaczne cele: zmieść z powierzchni świata i wytrzeć z ludzkiej pamięci. 
Ukrywaniu dowodów popełnionych zbrodni towarzyszyło niszczenie reliktów 
żydowskiej obecności. Zagłada objęła wszelkie takie przejawy. Wiarę i literaturę, 
politykę i instytucje, naukę i obyczaje.

1 M.M. Borwicz, Organizowanie wściekłości, Warszawa 1947, s. 18.
2 J. Wittlin, Pokłonie poetom ghetta, Nowy Jork 1946. Por. Pieśń ujdzie cało... Antologia wierszy 

o Żydach pod okupacją niemiecką, oprac. M.M. Borwicz, Warszawa–Łódź–Kraków 1947, s. 9.

„Ręka drży, język 
zasycha, dech  
zamiera [...]” 
Pojęcia pierwsze kultury 
czasów Zagłady

Piotr Weiser



Rzeczy
Projekt świata bez Żydów pozostawił miejsce dla jednego wyjątku. Niemieccy 

ideolodzy powołali do istnienia ostatnią enklawę wytrzebionej kultury. Skansen 
o trywialnej nazwie – Muzeum Rasy Wymarłej – umieszczono w czeskiej Pradze. 
Józefów nadawał się do tego doskonale. Praska społeczność żydowska została 
przetrzebiona, tutejsze synagogi zachowano jednak nietknięte. Samych ekspo- 
natów przybywało w miarę postępów eksterminacji. Wywożone do kacetu 
społeczności pozostawiały po sobie precjoza. Muzeum zasilały przeważnie 
przedmioty kultu. Pucharki kiduszowe i parochety, świeczniki i zwoje Chuma-
szu. Kolekcja szybko się bogaciła. Rzeczy zwożono głównie z Czech i Moraw, 
swoje skarby oddawały również gminy z Rzeszy i Polski3. Pomysł gromadzenia 
przedmiotów „bezpańskich” zgłosili urzędnicy czeskiej administracji. Grupa 
żydowskich muzealników miała je objąć opieką konserwatorską. Fachowo 
przechowywane zabytki otrzymywałyby dokładną dokumentację. Esesmani 
ostatecznie poparli inicjatywę. Pozwolenie wydali jednak ze skrajnie różną moty-
wacją. Nazistowscy widzowie, już uwolnieni od realnych Żydów, nie podziwialiby 
spuścizny po zabitych, bogactwa judaizmu. Oglądających relikty nieistniejącej 
rasy zachwycałaby prawda nazistowskiej idei. Pożydowskie artefakty ukazały-
by raczej triumf nazistowskiego państwa. Niemiec, które w porę rozpoznały 
żydowskie zagrożenie; Niemców, którzy z dumą podjęli działania obronne. 
Instytucją targały zatem sprzeczne interesy. Może najbardziej dwuznaczna była 
pierwsza ekspozycja. Pokazywała żydowską tradycję, von der Wiege, „od kołyski”, 
bis zum Grabe, „po mogiłę”, wywołując oczywiste skojarzenia. Dokumentując 
ten fragment historii, obwieszczała jej koniec. Bieżące wypadki przyznawały 
słuszność nazistom. Przedmioty straciły swoich właścicieli, właściciele stracili 
swoje wspólnoty, wspólnoty straciły swoją przyszłość.

Rzeczy miały jednak swoją materialną wartość. Antysemici dopuścili jeszcze 
pragmatyczny wyjątek. Nie przejmowali kultury, ale niszczyli; nie niszczyli rzeczy, 
ale przejmowali. Obcowanie z żywym Żydem zostało zakazane, korzystanie 
z rzeczy Żyda stanowiło przywilej. Oto należące dotąd do ideologicznych wro-
gów przedmioty na nowym właścicielu nie zostawiały najmniejszego piętna. Nie 
istniały przeszkody, żeby przejąć fabrykę z rąk kapitalisty ani specjalne wątpliwo-
ści, żeby zdjąć biżuterię z rąk elegantki. Zagrabionym rzeczom nadawano eufe-
mistycznie aryjską osobowość. Stanowiły pożądany łup wojenny pojedynczych 
funkcjonariuszy lub administracji Rzeszy. Krajobraz zbrodni współtworzyły 
urzędowe konfiskaty albo pospolite wydzieranie. Sztabowcy w białych ręka-
wiczkach rozkradali zbiory sztuki, szeregowcy z pierwszej linii chwytali żydow-
skie futra. Chyba jednak ze świadomością, że pozostawały własnością Rzeszy: 
„Począwszy od legalnych rekwizycji poprzez niemniej w praktyce uprawnione 
koczowanie mniejszych i większych mundurowych oraz cywilnych dygnitarzy 
w żydowskich mieszkaniach aż po najnormalniejsze zmówienia kierowane do 
judenratów włącznie”4.

Grabieże przyjmowały skalę prawdziwie monstrualną. Tworzono osobne 
procedury i jednostki zarządzające mieniem. Niektóre ich administracyjne kryp-
tonimy, różne Werterfassungen albo Effektenkammeren, stawały się synonimem 

3 Por. J.B. Potthast, Das jüdische Zentralmuseum der SS in Prag: Gegnerforschung und Völkermord 
im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 2002.

4 M.M. Borwicz, Organizowanie wściekłości, op. cit., s. 29. Zagadnienie omawia A. Zellhuber, 
„Unsere Verwaltung treibt einer Katastrophe zu...”. Das Reichsministerium für die besetzten Ostge-
biete und die deutsche Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion 1941–1945, München 2006.
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ogołocenia. Jeden z magazynów, na milion rzeczy, umieszczono w Lublinie. Na 
obrzeżach miasta działał regularny kacet, na prowincji istniały liczne obozy pracy. 
Więziono tutaj, wkrótce zagazowane albo rozstrzelane, masy Żydów. Wcześniej 
zabierano im biżuterię i odzież, zegarki i buty. Rzeczy najcenniejsze wysyłano do 
Rzeszy, resztę porzucono jednak na miejscu. Znaleziono je zaraz po wyzwoleniu. 
Pusty Majdanek filmował wówczas Aleksander Ford. Reżyser stworzył filmowy 
raport, pokazujący miejsce niedawnej zbrodni5. Ujął baraki zapełnione butami, 
kopce ludzkich włosów, także sterty wyschłych kości. Archeolodzy dwudziestego 
wieku na takich stanowiskach do dziś odnajdują podobne ślady. Relikty z wyko-
palisk zostawiają na swoich miejscach; wystawione na widok publiczny, tworzą 
zbiory złożone w antymuzeach. Sztuczne szczęki i pędzle do golenia, sterty oso-
bistej bielizny i oprawek od okularów. Buty, włosy, kości. Niezbędne przedmioty 
pochowane w tobołkach albo przypadkową zawartość wyciągniętą z kieszeni6.

Język
Narodowy socjalizm dążył do legitymizacji stawianych sobie celów. Praw do 

okupacji wschodnich obszarów (Ostgebiete) oraz do wytrzebienia pewnych naro-
dów (Untermenschen). Zakładano liczne instytuty badawcze z zadaniem szukania 
takich uzasadnień. Zasoby biblioteczne i kolekcje muzeów stanowiły przedmiot 
studiów i rezerwuar argumentów7. 

Pierwszych oznak zbrodni doświadczył język. Nowomowa niosła nowe wy-
obrażenie Żydów. Linua franca jako Tertii imperii. Stanowiła forpocztę Zagłady. 
Zmieniała słowo i obraz zarazem. Borwicz wykrzesał z siebie ironię: „Czytelnik 
karmiony taką strawą musiał odnieść wrażenie, że autor opłacany przez ministra 
Goebbelsa działał już w czasach biblijnych [...] i od członków żydowskiego 
Sanhedrynu posiadał przepustki i prawo dokonywania zdjęć”8.

Deformację języka skrupulatnie odnotowywał wcześniej Klemperer. Za-
piski profesora romanistyki są wyjątkowym przewodnikiem po semiotyce 
nazistowskiej pogardy. Oto żydowski humanista, żonaty z Aryjką, zostaje 
zwolniony od deportacji. Mieszka w nazistowskim Dreźnie, nastawia uszu 
i wytęża wzrok, wnioski odnotowuje w zeszycie. Przełom w jego zainteresowa-
niach stanowi zakaz korzystania z bibliotek. Dotąd gardzi nowomową, unika 
głośników i niszczy pamflety, teraz zaczyna badania9.

Język codzienny zaznajamia go z kondycją społeczeństwa, słowo drukowane 
informuje go o kierunku propagandy. Bez trudu odkrywa jej idiom. Żyd. Pod-
stawowe pojęcie nowego słownika brzmi jednoznacznie. Jak słowo-epitet, jak 
słowo-klucz, jak słowo-piętno. Mimo swojej oczywistej wymowy, słowu wciąż 
towarzyszą przydawki. Żyd jest pozbawiony swego państwa, czyli „koczowni-
czy”; Żyd jest „pasożytniczy”, czyli szkodzący cudzej ojczyźnie. Pasożytuje, ów  

5 Majdanek. Cmentarzysko Europy, reż. A. Ford, Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego, 1944 (zapis 
z 24 i 25 lipca).

6 Dokumenty prywatne więźniów, Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, sygn. XII.
7 Zob. na przykład A. Rybicka, Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej: Kraków 1940–1945 r. Institut für 

Deutsche Ostarbeit, Warszawa 2002; D. Schiefelbein, Das Institut zur Erforschung der Judenfrage 
Frankfurt am Main 1935–1939, Frankfurt am Main 1993.

8 „[...] oraz że zdjęcia te przesyłał hitlerowskiemu ministrowi propagandy drogą co najmniej lot-
niczą”. M.M. Borwicz, Organizowanie wściekłości, op. cit., s. 20.

9 V. Klemperer, LTI. Lingua Tertii Imperii, Język Trzeciej Rzeszy. Notatnik filologa, tłum. J. Zychowicz,  
Kraków 1983. Por. idem, Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1933–1945, tłum.  
A. i A. Klubowie, Kraków 2000, t. 1–3.



„kłamliwy” z natury osobnik, ta „tchórzliwa w obyciu” kreatura, podstępnie. „Pod-
stępnemu” charakterowi odpowiada „platfusowata” fizjonomia. Rozczytany filo-
log, to zdegustowany, to przerażony, odnotowuje dalej: ówczesna propaganda, 
kiedy zaryzykuje brak przydawki, uzupełnia rzeczownik. Zwykle w „singularis”, 
powiada o „wszechżydzie”. Wszystko kalającym i wszędzie obecnym. Z kolei uży-
wany nagminnie przymiotnik – żydowski – z wprawą demaskuje sprzeczne zjawi-
ska. Od „żydowsko-bolszewickich braków kultury” po „żydowsko-kapitalistyczny 
system wyzysku”. Również wojna, najpierw nieuchronna, później zwycięska, jest 
żydowska. Zatrudniony w fabryce filolog opisuje i tamtejsze zwyczaje. Nieustan-
ne używanie słowa „Żyd” podkreśla fabryczną hierarchię. „Żydzie Löwenstein, 
mówił Vorarbeiter. Masz dziś obsługiwać małą krajarkę”. Nierzadko słowo, które 
wyznaczało najniższy rejon hierarchii, dookreślano innym. Taką słowotwórczą 
sztuczką powoływano do istnienia osobne podgatunki Żydów. Fahrjuden to 
Żydzi mający prawo wejść do tramwaju, Laufjuden to Żydzi zmuszeni chodzić na 
piechotę. Językiem piętnowano także zachowania Niemców. Człowiek, który nie 
zostaje zdeklarowanym antysemitą, to „żydowski parobek”; kobieta, która nie 
porzuca żydowskiego mężczyzny, to „żydowska dziwka”. Sarkastycznie określano 
uczonych, nauczycieli, pisarzy zdecydowanych odrzucić nazizm. „Krzywonosa 
inteligencja!”

Spostrzeżenia filologa zdradzają wszechstronność. Język analizuje we wszyst-
kich warstwach. LTI (Lingua Tertii Imperii) deformuje dotychczasowe znaczenia, LTI 
integruje wspólnotę nienawiści, LTI dotyczy stwarzanej rzeczywistości. Właśnie 
ten semantyczny stosunek oznaczania pokazuje znamiona dziejącej się apoka-
lipsy. Filolog z filozoficzną intuicją uchwyca sprawy w językowej istocie. Najpierw 
analizuje nazistowskie eufemizmy. Co oznacza maniera ich natrętnego używania? 
Kamuflaż mordu? Zapewne także. Definicję ofiary? Przede wszystkim. Prześledźmy 
ten apokaliptyczny tok rozumowania. Publikatory potępiają francuskich party-
zantów, propaganda opisuje żydowskie deportacje. Jedne dudnią o „wyrżniętej” 
palcówce, druga rzecze o „likwidacji” skupiska. Niby pierwsze brzmi groźniej. 
Wyrżnięcie sygnalizuje skrajne podniecenie. Wściekłość nie zostawia miejsca na 
zmiłowanie. Wyżyna się w pień, obraca się w proch. Likwidacja pozbawiona jest 
uczuciowych odniesień. Zostawia jednak podobne zgliszcza. Gdzie zatem leży 
różnica? Żeby ją wykazać, filolog precyzuje, odnoszony do Żydów, czasownik 
likwidować. Pochodzi z handlu. Lekarz bierze, liquidiert należność, kupiec zwija, 
liquidiert interes. Likwidować ludzi to załatwiać sprawę. Traktować ich, dosłownie, 
jak rzeczy. Kalkulować straty i uwzględniać zyski. Podobnie jest z ową litością. 
Wściekłość ją tłamsi, likwidacja zaś pomija. Uczuciu wściekłości zagraża ludzka 
empatia – słabość nazisty – proces likwidacji opóźnia błąd księgowy. Likwidacja 
zalicza się do innej niż współczucie dziedziny. Nie jest pojęciem z zakresu huma-
nizmu, ale wartością w księgach buchaltera*. 

Język propagandy obnażał Żydów, Żydzi sami tymczasem atakowali słowem. 
Ideolodzy szybko zdefiniowali niebezpieczną broń przeciwnika – literaturę. Re-
wizję dozwolonej lektury traktowano śmiertelnie poważnie. Zanim rozniecono 
oświęcimskie piece, usypywano stosy szkodliwych ksiąg. Miasta uniwersyteckie 
stawały się szybko przestrzeniami autodafe. Palono książki tych autorów, któ-
rych idee brzmiały wrogo. Żydowskie myśli były demaskowane najgorliwiej, 
żydowskie pióra były najczęściej reprezentowane. Internacjonalizm, pacyfizm, 

* W artykule Piotra Weisera fragmenty oddzielone od głównego toku narracji pełnią funkcję 
dygresji [przyp. red.].
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parlamentaryzm – wszystkie miały żydowską twarz. Propagandyści stworzyli 
później, zawsze niekompletny i ciągle uzupełniany, wykaz autorów zabronionych. 
Byli na niej Walter Benjamin z Bertoltem Brechtem i Fryderyk Engels z Ernstem 
Blochem. Rozczytany w Biblii Tomasz Mann i zaznajomiona z kabałą Nelly Sachs. 
Robert Musil – obserwator samotności i Franz Kafka – fenomenolog zagubienia. 
Zakazy obejmowały autorów z innych obszarów językowych, choćby wrogiego 
faszyzmowi André Malraux albo krytykującego rasizm Jacka Londona.

Wyjątku nie zrobiono również dla sztuki. Praskie muzeum raczej nie zohydzało 
własnych zbiorów. Trywialnym intencjom towarzyszyła tradycyjna ekspozycja. 
Epilog żydowskiej tradycji wyznaczało rozwiązywanie żydowskiej kwestii. Być 
może dodatkowe efekty, stylistyka wystaw albo interpretacje reliktów, stały się 
wtedy niepotrzebne. Współczesna kultura potrzebowała jednak komentarzy. 
Propaganda nazistów zawsze miała ambicje ujawniać podteksty. Żydowskie 
wpływy to ważne pojęcie ich ubogiego słownika. Zakamuflowane żydostwo 
demaskowano najgorliwiej. Podejmowano na przykład walkę ze sztuką zde-
generowaną. Entartete Kunst definiowano jako przypadek – Jüdische Einfluß. 
Zostawiały one ślady na kierunkach i środkach artystycznych, odciskały swe 
piętno na metodach i treściach przedstawień. Niosły je futuryzm i awangarda, 
miały je dadaizm i abstrakcja. Do historii propagandy przeszła monachijska 
wystawa, długo obwożona po wschodniej Rzeszy, pokazująca degenerację na 
istotnych przykładach. Jej wernisaż, jeżeli to dobre słowo, uznano za wydarze-
nie. Podpisy pod płótnami Ludwiga Meidnera, Jankiela Adlera, Marca Chagalla, 
Ernsta Kirchnera nie zostawiały wątpliwości: „Obnażenie żydowskiej duszy” albo 
„chłopstwo żydowskim okiem”. Odstręczający był choćby sam sposób jej prezen-
tacji. Bezładnie porozrzucane płótna w specjalnie nieoświetlonych salach. 
Sztuka stanowiła najwyraźniej kolejny front wojny ideologicznej. Pomińmy 
hitlerowskie wzorce piękna. Ważniejsze będą następstwa zdemaskowania 
brzydoty żydowskich sztuk10.

Ale zbrodni doświadczył też język konkretny. Jidysz. Teraz zamordowano 
większość jego użytkowników. Nigdy już jidysz nie miał stać się językiem 
codziennym. Żydowskiego używała jedynie resztka epigonów dawnej kul-
tury. Brzmiał jeszcze w kilku dolnośląskich miasteczkach, w ustach nielicznych 
pogorzelców – niedługo jednak. Odwiedzający zrujnowany kraj żydowscy żur-
naliści stwierdzali zgon jidyszyzmu. Wszelkie próby reanimacji języka zakończyło 
fiasko. Po wojnie rozpaczliwie podtrzymywano mu oddech. Wystawiano sztuki 
w żydowskich teatrach, zakładano żydowskie instytucje, tworzyli żydowscy pi-
sarze, drukowano żydowską prasę. Wszystko to miało miejsce w oczywistym 
oderwaniu od źródeł. Żywej potoczności języka. Jak dawniej jidysz stanowił 
powietrze żydowskich domów, tak obecnie język polski wypełniał próżniową 
bańkę. Wydawane na świat dzieci mówiły po wojnie językami otoczenia11.

Groby
Zacieranie śladów obejmowało imiona. Mord powszechny to mord anonimo-

wy. Rozmaite księgi śmierci, według niemieckiego prawa, prowadziły jedynie 
kacety: notowały wprawdzie zgony więzionych Żydów, pomijały jednak Żydów 

10 Zob. na przykład Ch. Zuschlag, Entartete Kunst. Ausstellungsstrategien im Nazi-Deutschland, Worms 
1995.

11 O powojennych losach tej kultury por. Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej 
Polsce, red. M. Ruta, Kraków–Budapeszt 2008.



systematycznie duszonych. Szrajbsztuby nie otrzymywały także ich nieistnieją-
cych list transportowych12.

Polska nauka i polityka do dzisiaj nie zostawiła po sobie spisu zmarłych i zabi-
tych Żydów. Tymczasem metodę przywracania imienia zaproponował etnograf 
warszawskiego getta Ringelblum. Napisał kilkanaście epitafiów. Szczególnie 
istotny dla niego był moment śmierci bohatera. Znał go przeważnie tylko ze 
słyszenia. Niektóre detale prostowano później, to zmieniając nazwę kacetu, to 
poprawiając feralną datę13. Uważna lektura listy potwierdza fakt zagłady języka. 
Literatura polska wydała wkrótce własne pożegnania. Wędrowano „alejami przy-
jaciół”, układano „alfabety wspomnień”14. Życiorysy polskich pisarzy nie mogły 
nie uwzględniać wojennych przeżyć. Co jednak odróżnia te epitafia? Pożegnanie 
w języku Jarosława Iwaszkiewicza od pożegnania w języku Emanuela Ringelblu-
ma? Jedno jest jakby klepsydrą, na której żywi żegnają martwych, drugie było 
raczej katafalkiem, do którego wszystko wpada martwe. Klepsydra dopisuje 
dalszy ciąg, katafalkiem znaczono ostatni etap.

Nie to, że Iwaszkiewicz przeżył ani to, że Ringelbluma zabito. Samo przetrwanie 
bowiem również było przewrotne. Jednoznaczna lista z nazwiskami zabitych 
u Ringelbluma spotyka czułe wspomnienie o człowieku teatru u Iwaszkiewicza. 
Gdy poeta zastał zmarłego przyjaciela, ocaleńca, ucałował jego zimne już czoło. 
Później wspominał ich niedawną rozmowę. Ów człowiek przekazywał mu ostatnie 
wątpliwości. Odchodzący ze świata obawiał się, czy zapamiętają go jego potomni. 
Poeta wskazał na teatry, które zapewnią mu życie. Tymczasem, zamierzając po-
stąpić uczciwie, niedoszły świadek śmierci swoich zmarłych Ringelblum musiałby 
powstrzymać podobne deklaracje.

Zagłada stawała się dla Żydów grobem: „Wiosna zaciągnęła swoje dni na 
ogromnym cmentarzu”15. Ta przezroczysta metafora ma zasadnicze ograniczenie. 
Wędrować alejami przyjaciół można dosłownie. Pamięci o przyjacielu odpowiada 
miejsce w przestrzeni. Zagłada usuwała te prastare przejawy kultury. Zmuszała 
ją stopniowo i stanowczo do milczenia. Brak pochówku stanowił symptom ciszy. 
Owszem, zakres dewastacji cmentarzy wszędzie, gdzie zapanował nazizm dorów-
nał liczbie zniszczonych książek. Nie o wandalizm jednak chodzi, ale o dewaluację 
ludzkich zwłok. 

Cmentarze zachowano zapewne w większości żydowskich skupisk. Służby hi-
gieniczne nie przestały działać. Znajomym filologa urządzano skromne pogrzeby. 
Dewaluacja osiągała swe apogeum, gdy zbrodnia nabierała rozpędu: w Polsce 
rosła śmiertelność, z Francji szły deportacje. Kiedy nadciągnęła już nawałni-
ca, zwłoki okazywały się materiałem, ubocznym produktem likwidacji. Wojny 
i okupacje zostawiają swoich żołnierzy i ofiary niepochowane. Listy zaginionych 
to nierzadko tysiące nazwisk, anonimowe kości znajdowane są całymi latami. 
Fabryczny mord milionów przekształcił jednak znaczenie zwłok. Ta pogarda oraz 
masowość zbrodni zamieniała pochówek na utylizację. Na rowy egzekucyjne 
posypane wapnem, na krematoryjny komin buchający smrodem.

12 Zob. na przykład Księga zmarłych więźniów Majdanka 1942, red. J. Kiełboń, K. Tarkowski, Lublin 2004.
13 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 – styczeń 1943, tłum. A. Eisenbach, 

Warszawa 1988. Por. powojenne archiwalia Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, Wykaz 
żydowskich artystów, którzy zginęli w czasie okupacji, Archiwum Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego (dalej AŻIH), sygn. 222; J. Sandel, O zgładzonych artystach żydowskich podczas okupacji  
w Polsce, AŻIH, sygn. 280.  

14 Por. J. Iwaszkiewicz, Aleja przyjaciół, Warszawa 1984; A. Słonimski, Alfabet wspomnień, Warszawa 
1989.

15 Pieśń ujdzie cało..., op. cit., s. 10.
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Metafora kacetu jako cmentarza jest zatem fałszywa. Komin trudno uznać za 
symbol mogiły. Zagłada skutecznie usunęła, powtórzmy, najtrwalszy element 
kultury. Groby, ich wygląd, ich zawartość – znaczą. Są dowodem znaczenia należ-
nego człowiekowi za życia, to także komunikat mimowolnie słany do potomnych. 
Czy pozbawienie ofiar pochówku nie oznaczało braku komunikatu? Przeciwnie, 
przekaz jest czytelny, oczywisty. Potwierdza ordynarną redefinicję człowieka. Żyd 
był niegodny istnienia, ale też niewarty pochówku. Rzeczywiście zlikwidowany. 
Zabranie śmierci najstarszego epilogu określa żydowską Zagładę. Kulturę bez 
grobów! Antykulturę. Dlatego właśnie metaforze cmentarza Borwicz ostatecz-
nie odebrał dawne znaczenie: „Był przeraźliwie świeży i do niczego w dziejach 
niepodobny”16.

Ringelblum znajduje się zatem w innej sytuacji niż Iwaszkiewicz. Przede wszyst-
kim miałby on kłopoty, by odnaleźć groby żegnanych postaci. Sam nie doczekał 
się mogiły. Ogłasza niniejszym koniec kultury grobów. Głosi przerwaną nagle 
tradycję. Owszem, zostały jej relikty. Nie wszystkie cmentarze zniszczono, los 
oszczędził niektóre biblioteki. Nie będzie możliwe już dopisanie im ostatniego roz-
działu. Dekadencja kultury bywa zapewne nieuchronna. Wyczerpuje się potencjał 
pokoleń i szkół, artystyczne manifesty tracą niedawną aktualność, kierunki i style 
okazują się przebrzmiałe. Zostaje jednak słownik. Tymczasem dotychczasowy 
język przepadł bezpowrotnie. Nieliczni filozofowie ogłoszą wkrótce dewaluację 
tradycyjnych znaczeń. Powiedzą o przemianie indywiduum w egzemplarz. Przede 
wszystkim zauważą wywrócenie pojęcia śmierci.  

Kultura Zagłady
Zatem tradycyjne pojęcia zmieniały swoje znaczenia. Te semiotyczne 

eksperymenty robiono na skórach zdezorientowanych straceńców. Ci zaś 
stawali przed koniecznością znajdowania im nazw. Wyruszyli właśnie na 
poszukiwanie znaczeń. Używali przymiotników stopniujących, podkreślając 
rozmiary klęski. Podobnej pokusie uległ Borwicz. Szybko jednak powstrzy-
mał manierę językowego mierzenia natężenia zbrodni: „Niski i wysoki nie są 
bowiem określeniami, które można tu użyć. Określenie jest tylko jedno: to było 
na poziomie Treblinki, Sobiboru, Majdanka, Bełżca i Oświęcimia”17.

Ślady
Opisywanie tego fragmentu historii Żydów stanowiło próbę udaremnienia 

powszechności mordu. Doskonale rozumiał tę zależność Borwicz, pisząc o to-
miku okupacyjnych wierszy: „Był refleksem wiary tysięcy, że pieśń ujdzie cało, 
zaakceptowaniem tej strony ich testamentu”18. 

Jakim językiem mówili zabijani? Możliwości ludzi jadących w pociągu na nie-
odległą egzekucję albo siedzących w bunkrze na ściśniętej przestrzeni były mi-
nimalne. Wszystkie te humanistyczne potrzeby, które każą pisać i opowiadać, 
rysować i myśleć, natrafiały na niemetafizyczną barierę. Brakowało siły, żeby 
pobudzić wzniosłą myśl, względnie tuszu, żeby odnotować mijający dzień. Kultura 
człowieka w stanie wegetatywnym?

16 Ibidem.
17 M.M. Borwicz, Organizowanie wściekłości, op. cit., s. 8.
18 Pieśń ujdzie cało..., op. cit., s. 11.



Studium anatomii wyniszczanego człowieka byłoby nierzadkim motywem 
ówczesnych szkiców. Takie są warszawskie rysunki ze zbioru Lewinsona. Tech-
nika, delikatnie prowadzona kreska, pokazuje wyczerpanie autora, bezsilność. 
Jakby rysował autoportret swojej słabnącej wciąż fizjologii. Kreśli on ciągle tę 
samą postać. Postać ma perkaty nosek, ma także zakryte oczy. Chłopak kradnący 
warzywo – daszkiem od czapki, chłopiec śpiący na schodach – z zamkniętymi 
powiekami. Upiornie wygląda szkicowana od czasu do czasu zamorzona głodem 
dziewczynka. Jej oczy zapadają się chyba. Może to jedynie miejsca po oczach? 
Studium postaci tego dziecka jest obrazem umierania. Całkiem odartego z pa-
tosu śmierci. Momentami postać wydaje się steraną życiem starowinką. Razi 
bezwładną twarzą, jakby pozbawioną mięśni. Nosi łachmany i olbrzymie buty. 
Na jednej rycinie wyciąga dłoń, taką kościstą, nienaturalnie długą, na drugiej 
usiłuje zjeść jakiś ochłap.

Trudno dobrać słowo nazywające czynność, którą wykonuje dziecko. Zjada – 
zabrzmi zbyt neutralnie, spożywa – zbyt elegancko, pochłania – zbyt żywotnie. 
Pożera? Rozwiera wargi najszerzej jak potrafi, resztką sił napina mięśnie. Zżerają 
jednak zwierzęta. Ta głodna dziewczynka jednak nie posiada majestatu dzikości. 
Nie przypomina zranionego lwa. Jest pozbawiona wszystkiego, oprócz jednej 
zwierzęcej cechy, jego instynktu mianowicie. Dziewczynka od Lewinsona okazuje 
się ogołocona ze wszystkiego. Kim więc jest? Nagim instynktem życia noszącym 
stare łachmany?

Ten zresztą także nie był zbytnio trwały. Ofiary przechodziły w stan wegetatyw-
ny. Traciły nawet ten swój instynkt. Zamierały. Żywe trupy przerażały filozofów, 
którzy widzieli w nich obraz końca cywilizacji. „Ich życie trudno nazwać życiem, 
ich śmierć trudno nazwać śmiercią” – mówił pisarz Primo Levi. 

Zatem świat kreski to świat agonii. Umieranie rysowano realistycznie. Namacal-
ne narzucało się i nie wymagało dopowiedzeń. Symbol nie dochodzi praktycznie 
do głosu. Nie ma go śmierć, nie ma go szatan. Realność obydwojga przedstawia 
konkret. Wisielec albo esesman. Udręczone oczy albo nienawistny wzrok. Te 
ówczesne rysunki są dosłowne. Cech metaforycznych postaci nabierają najwyżej 
przez uogólnienie. Nasza biedna dziewczynka byłaby wtedy reprezentantką. 
Typową mieszkanką skrzyni śmierci. Mitbewohner der Tosdeskiste. Nie stanowiłaby 
symbolu zbrodni, ale wyrażałaby symptom cierpień.

Ofiary pozostawiały ślady. Wyrzucone z wagonu rzeczy, napisy wyryte na obo-
zowej pryczy, pożegnalne listy straceńców, którzy przyspieszali swój zgon, urwane 
w memuarach zdanie, spontaniczne gesty zanotowane przez widza. Te ostatnie 
obrastały legendami nierzadko powtarzanymi do dzisiaj. Charakter śladu mają 
także większe teksty. Kroniki z ambicjami dziejopisarza albo poezje z ambicjami 
literackimi. Rozmiary tamtego zjawiska literackiego oraz społecznego odnotował 
szybko Borwicz. Jeszcze w czasie Zagłady znalazł świadectwa z obozów: „Był to 
nieodparty dowód spontaniczności tego zjawiska”19. 

Zagłada odebrała im prawo do własnego wyrazu. Ci epigoni starych tradycji, 
dotąd samodzielnie definiujący żydowskie sprawy, skazani zostali na milczenie. 
Nieobecność pozbawioną nawet komentarza nieobecnych. Doświadczenie zbrod-
ni przemawiające nieswoim językiem. Przyszli dziejopisarze oddawaliby nieznany 
świat tradycyjnymi pojęciami. Kacet kojarzyliby, powiedzmy, z kolonią karną, 

19 M.M. Borwicz, Spod szubienicy w teren, Paryż 1980, s. 167.
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getto chociażby z więzienną celą. Dodatkowo milczenie ofiar uzupełniłby słownik 
katów. Zawrotna kariera słowa „likwidacja” byłaby wystarczającym dowodem. 
Kolejne pokolenia przyswajałyby zawartość słownika, pozbawione odpowiednich 
odniesień. Dowolne demaskowanie jego oczywistych nazw sprowadziłoby groźbę 
trywializacji. Korekty propagandowych obrazów byłyby stanowczo niewystar-
czające. Ci spoglądający wrogo na Żydów ideolodzy nie ograniczali się wszakże 
do retorycznego rzucania słów na wiatr. Popełniona zbrodnia miała, przypomnij-
my, cechy procesu dowodowego. Bezlitosnego przekonywania siebie i świata 
o żydowskim przepoczwarzeniu. Stek kłamstw nazistowskiego Weltanchauung 
osiągnął najrealniejszą siłę. Oto wskazano człekokształtnym należne im miejsce –  
Umschlagplatz i Gaskammer. Ta niszcząca siła milczenia musiałaby sprowadzić 
zbrodnię do dziedziny mitu. Byłaby przyswojoną legendą o niewiele mówiącej 
likwidacji. Jedynym i ostatnim ratunkiem było wykrzesane i zachowane słowo. 
Ślad stanowi znak oporu, próbę udaremnienia powszechności mordu. 

Jak żydowska nastolatka wypisująca na majdankowej pryczy słowa przezna-
czone dla nieznanego adresata. Wymieniająca liczby i wzmiankująca miejsca. Szła 
na rzeź. Liczyła sobie równo dziewiętnaście lat – wynika z napisu – pozostawało 
jej dziesięć minut życia. Ojca miała w Argentynie, sama była z Kraśnika. Pod kre-
matorium trwała tymczasem ukryta pod cynicznym kryptonimem egzekucja. 
Kilkanaście miesięcy przed wkroczeniem Sowietów esesmani mordowali kilka-
naście tysięcy Żydów. Wśród nich Chaję20.

Niektórzy rzucali ślady po sobie wręcz ostentacyjnie. Samobójstwem. Pod-
noszący na siebie rękę straceniec rościł sobie wyraźne prawo do słów pożegna-
nia. Zachowywał ostatnie słowo. Unikał nieuchronnego zaskoczenia, tego 
urwanego zdania, które poprzedzało milczenie. Przywołajmy osobę Szmula 
Zygielbojma, członka emigracyjnej Rady Narodowej w Londynie, względnie 
postać Adama Czerniakowa, prezesa okupacyjnej Rady Żydowskiej w War-
szawie. Obaj doszli do kresu ludzkiej wytrzymałości. Wybrali wcześniejszy 
zgon i zostawili listy pożegnalne. Zygielbojm krzyczał do swojego rządu, 
Czerniaków szeptał do własnej żony. Jeden nie mógł obserwować agonii 
„resztki narodu”, drugi nie chciał zabijać „dzieci narodu”. Świat, pisał Zygielbojm, 
milczy, patrząc na popełnianą zbrodnię; kaci, dodał Czerniaków, każą mu zbrod-
nię organizować. Potępiając morderczą bierność, Zygielbojm wzywał sumienia 
świata, Czerniaków ratował własne sumienie. Desperaci byli inaczej zagrożeni 
i mieli odmienne zadania: list Zygielbojma zostawił cień nadziei – może świat, 
słysząc protest, zacznie działać – list Czerniakowa emanuje samą rozpaczą. Obaj, 
i Zygielbojm, który wybrał śmierć na wieść o obojętnie przyjętym powstaniu, 
i Czerniaków, który zażył cyjankali w obliczu kominów Treblinki, czuli się repre-
zentantami Żydostwa. Sposoby realizacji posłannictwa stanowią kluczową różnicę 
między obydwoma. Zygielbojm, ginąc, wciąż pełnił swe obowiązki, Czerniaków, 
żyjąc, nie mógł dalej służyć społeczności. Skąd się wzięła tak ostra różnica? Z tych 
miejsc, w których żyli. Londyn gwarantował indywidualne ocalenie, Warszawa 
oznaczała całkowitą zatratę21.

20 J. Korcz, Piętnaście miesięcy na Majdanku, Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku, VII-1,  
k. 123.

21 S. Zygielbojm, Do Pana Prezydenta Wł. Raczkiewicza. Do Pana Prezesa Rady Ministrów Wł. Sikorskiego, 
w: Męczeństwo i Zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, red. I. Maciejewska, Warszawa 1988, 
s. 323; lub też Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac.  
M. Fuks, Warszawa 1983.



Rozpacz nie idzie w parze ze stylem. Ofiary z talentem, zdolne do liryki, wal-
czyły z czasem. Ich własna śmierć była zbyt bliska, śmierć ich bliskich była zbyt 
świeża. Żeby ująć rozpacz od strony formalnej, wypracować strofę, wystudiować 
werset, trzeba było zyskać na czasie. Wtedy jednak zarzuty podnieśliby inni czy-
telnicy. Patrzący nie z estetycznej, ale z historycznej perspektywy. Czas zaciera 
w pamięci przeżycia i zarazem przeszłość zamyka w schemat. Pamięci zbiorowej 
i obozowej astenii. Oba imperatywy, społeczny i osobisty odmieniały język. 
Jednym czas narzucał schematy pamiętania, innym mógł dostarczyć narzędzi 
stylistycznych. Imperatywy polityczne znajdują w cierpieniu znaczenie. Natomiast 
esteci, poszukując doskonałości formalnej, łagodzą rozpacz. To dlatego trzeba ją 
zręcznie okiełznać. Zabrać pierwsze i ostatnie słowo. Oddać je formie. Naiwność 
była tymczasem pancerzem chroniącym przed retuszami. Pisane 20 lat później, 
przebolałe opowieści w starannych metaforach, stałyby się spóźnioną opowieścią? 
Zresztą większość nie powstałaby wcale. 

Borwicz chciał znaleźć drogę pośrednią. Krytykował formalistów i moraliza-
torów zarazem. Jedni widzą tylko formę, drudzy widzą samą treść. Literaturo-
znawca nie odróżniał czasu pokoju od wojny, wojny od mordu, dokumentalista 
nie doceniał stylu. Ostatecznie uderzył w arystokratów pisma: 

Macie w dwóch różnych wypadkach to samo prymitywne zdanie – nie wzrusza mnie 
śmierć! Tyle że w pierwszym wypadku napisał je literat w zacisznym gabinecie, przy biurku, 
w drugim wypadku – skazaniec przeżywający ostatnie kwadranse22. 

Tamte estetyczne dylematy przeważnie dotyczą poezji. Mowa wiązana czulej 
reaguje na wymogi formy. Mniej również pasuje jako narzędzie opisywania bieżą-
cych wypadków. Borwicz opisał kiedyś przypadek krawca ze Lwowa. Czas był nie-
sprzyjający pisaniu, więcej zaś poszukiwaniu kryjówki. Krawiec za stosowne uznał 
tymczasem zaznajomić Borwicza ze swoim wierszem. Ten wyraźnie nie ukrywał 
irytacji. Wiersz – „pretensjonalny prymityw”, „pogardzający gramatyką” – dziwił: 

 
Dzisiaj, po latach, zastanawiam się, dlaczego ów poczciwy krawiec, skoro już koniecznie 

w którymś tam roku swego życia uznał ni stąd, ni zowąd za potrzebne pisać manifest, 
wybrał akurat formę wiersza23.

Najlepszą chyba stylistycznie poezję, Weintrauba, umożliwił może znaleziony 
dystans. Sama jego śmierć, od zakażenia organizmu po skaleczeniu brzytwą, miała 
cechy absurdu. Za oknem szaleją okropieństwa, on umiera całkiem przypadko-
wo. Kameralna poezja nie stanie się służącą świadectwa. Nie opisze topografii 
zbrodni, tych wszystkich Gaskammer, nie zohydzi fizjonomii oprawców, tego 
całego Herrenvolk. Nie wyszuka tropów przepoczwarzenia i nie zacytuje kata-
stroficznych toposów. Chciała bronić swoją szlachetną lirykę przed skalaniem. 
Wcale nie znaczy to jednak, że poeta ignoruje jej widmo. Okropności wszak nie 
stępiły mu wrażliwości duszy. Ucieka za mury getta, ukrywa się za murem słów. 

W swoim ostatnim wierszu Weintraub szepcze o poecie. Poeta był specularium 
dla świata. Co widać za oknem? Gwiazdy, czyli „świerszcze”, które „poćwierkują”, 
migają. Astralne świergoty jednak to jedyni odbiorcy przesłania. Wieszczowie 
zawsze dostrzegali groźbę osamotnienia. Nieusłyszani przez współczesnych  

22 M.M. Borwicz, Spod szubienicy w teren, op. cit., s. 168.
23 Na progu piekła, w: Pieśń ujdzie cało..., op. cit., s. 11.
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zostaną zapomniani przez potomnych. Poeta strzegący pamięci staje zatem 
wobec pilnego zadania. Sam – musi wdziać „maskę”, która przyciągnie wzrok 
świadków, ich – musi nauczyć „głosu”, który zachowają słowo prorocze. Ale poecie 
aryjskiej kryjówki grozi coś więcej. Świat podksiężycowy został spustoszony. Czy 
nie tak trzeba rozumieć „ziemię” będącą cmentarzyskiem? Czy nie tak wypada 
wyjaśnić „mierzwę”, podłoże zmartwychwstania? Osamotniony poeta staje wobec 
konieczności. Powtarzający jego słowa, „przez swych spojrzeń patrzący witra-
że” muszą zostać wskrzeszeni. Oto „promień drapieżny” ich „ogniem przepali”. 
Wówczas dopiero wymaże z krajobrazu alternatywę. „Kamiennostopie”. Słowo 
„posąg” przeciwstawione słowu „obłok”. Bowiem poeta – „posąg” „rozpryskuje” 
tłum, natomiast skamieniały tłum „rozdeptuje” poetę – „obłok”.

Jeżeli sytuacja ma rozwiązanie, to dzięki palącemu ogniowi. Ryzykowne to 
odniesienie. Oto ogień stanowił obraz piekła raczej niż atrybut wieszcza. Więk-
sze ryzyko dotyczy jednak roszczeń poety. Wstać z martwych znaczy dla niego 
wskrzesić do życia. On rozżarzy ogień, on przywróci życie. Prawda, poeta prze-
niósł to do sfery wyobraźni, nadziei. Ale sytuacja jest więcej niż niejasna. Dzisiaj 
jednak, właściciel startego krzesiwa, ponosi klęskę: „Zaledwie twój zwid się ucie-
leśnia, a już nie możesz go w życie ująć”. Później, chyba jednak święci triumf: „Ty 
jeden tylko podążysz dalej z zakotwiczoną w wichrach źrenicą”. W każdym razie 
wszystkie karty pozostają w talii wieszcza. Bowiem wystarczy rozżarzyć ogień, 
żeby radykalnie odmienić sytuację. Ogień odziała i na niewskrzeszonych, tamci 
go „podsycą”, i na zmartwychwstałych, którzy go „pochwalą”24.

Zostawianie śladu zakładało wiarę w lepszą część świata. Borwicz tłumaczył 
kiedyś wybory podziemnych wydawców: „Grupa mająca tyle do powiedze-
nia światu, a tak okropnie skąpe możliwości druku i kolportażu, nie wydaje 
specjalnej publikacji dla kaprysu ani dla letnich upodobań artystycznych”25. 
Indywidualne potrzeby zatem wspierała instytucja. 

Nadzieja stanowi zasadniczy problem przy opisywaniu kultury Zagłady. 
Rozsadzają ją sprzeczności. Pośredniczyła śmierci z jednej strony, z dru-
giej jednak pomogła pozostawić ślady. Jako pośredniczka sama wkraczała 
w swoje agonalne stadia. Określano je rozmaicie. Technicznym kryptonimem albo 
potocznym przezwiskiem. W Paryżu była to „obława” (Rafle), w Kielcach „akcja” 
(Aktion). Nazw użyczały tor kolarski (Velodrome) lub zabity esesman (Reinhard). 
Deportacjom węgierskich Żydów patronował komendant Auschwitz. Stosowny 
akt oskarżenia sporządził jej Borowski – obserwator pociągów na rampie i ko-
lejek prowadzących do komór. To nadzieja – biadolił – pustoszyła najlepszy ze 
światów. Kazała wsiadać do wagonu i potulnie wchodzić do bunkra. Wierzyć, 
że transport jedzie do pracy, później, że kolejka wiedzie do kąpieli. Nadzieja 
ostatecznie dogorywała wraz ze swym najwierniejszym przyjacielem Żydem: 
„Nigdy nadzieja nie zrobiła tyle złego, co w czasie ostatniej wojny, nigdzie nie 
zrobiła tyle złego, co tu”26.

24 J.K. Weintraub, Utwory wybrane, teksty z rękopisów opracowała A. Kmita-Piorunowa, wybór, 
układ, wstęp R. Matuszewski, Warszawa 1986, s. 267–268. Autorem ważnej książki o tej poezji 
jest Miłosz Piotrowiak, „Kto mi ten pejzaż zimą niewyparzoną zatruł?”. Tropy egzystencji w liryce 
Jerzego Kamila Weintrauba, Katowice 2009.

25 Pieśń ujdzie cało..., op. cit., s. 10.
26 I dalej: „A nam nie przyszło nawet do głowy pozbyć się jej i właśnie dlatego ginęliśmy w komorach 

gazowych”.



Świadków oskarżenia nie trzeba długo szukać. Mógłby Borowski zawezwać 
chociażby Hannę Goldberg: z Drancy pisała do matki w Paryżu. Adresatka popa-
dała w podszytą bezsensem depresję, nadawczyni zagraża deportacja w bliżej 
nieokreślonym kierunku. Hanna odpowiada matce słowami pocieszenia. Chce ją 
przywrócić do życia. Delikatnie moralizuje i stanowczo mobilizuje. Przed oczy-
ma stawia sobie dawny obraz matki. Zadbanej i gustownej. Noszącej kołnierzyk 
i gustowną fryzurę. Dzisiaj nie powinna się martwić. Ponieważ ona, córka, jest 
bezpieczna. Przecież nic się nie wydarzy. Na froncie dzieją się gorsze rzeczy. Gdyby 
urodziła się chłopakiem musiałaby tam walczyć. Ma też silne przekonanie, że nie 
będzie deportowana. Przeciwnie, wkrótce odzyska wolność. Wyraźnie mówi o kil-
ku miesiącach. 30 dni później w pociągu napisze następny list. Kilka troskliwych 
zdań. Jedzie do Metz. Cel jazdy będzie jednak inny, droga zajmie bowiem kilka dni. 
Kolejne zdania są deklaracją nadziei. Złożoną dla pocieszenia matki i dla własnego 
komfortu. Ja „mam nadzieję” – pisze, „ty nie rozpaczaj” – prosi27. Wyraża także 
pewność: „Ujrzę cię znowu”. Jest „przekonana” o tym „bezwzględnie”. Znowu 
miałoby wystarczyć kilka miesięcy cierpliwości. Napisawszy te słowa, wyrzuciła 
kartkę papieru gdzieś na trasie.

Transporty z nadzieją kończyły trasę w Auschwitz. Brak świadectw z komór ga-
zowych. Wiadomości pochodzą z protokołów przesłuchań oskarżonych, względ-
nie z fragmentów ekspertyz technicznych. Ludzi nadziei widzieli nieliczni więź-
niowie opisujący później niecodzienne. Ocaleni podczas selekcji później składali 
relacje. Ostateczne opisują jednak nie słowa, ale raczej jasno niebieskawe zacieki. 
Wytrącona z okrzemek trucizna, zostawiała w bunkrach plamy.

Nadzieje straceńców niekiedy miały podstawy w tradycji. Pogłoski rzadko 
dotyczyły Mesjasza. Niektórzy dostrzegali bóle porodowe Pomazańca. Szkoły 
religijne szczelnie pozamykano, niektóre synagogi jeszcze działały. W setkach 
świadectw znajdziemy pokorę rabinów, kiedy z imieniem Adonai ponosili śmierć. 
Ale filozof kategorycznie zaprzeczy później jej męczeńskim cechom28. Żydom 
odebrano możliwość uświęcania Imienia. Nawet szczera apostazja nie mogła ni-
kogo uratować. Żydzi nie ginęli ani za brak wiary, ani także za akty wiary. Oprawcy 
ignorowali wyznanie zabijanych.

Niektórzy rabini to wyraźnie odczuli. Ogłaszali nietradycyjne responsa. Czy 
można usunąć ciążę, skoro dziecko zabiją zaraz po porodzie? Czy trzeba obrzezać 
syna, skoro znak cięcia prowadzi do rozpoznania? Oddać go gojom, wieźć na 
śmierć? Słowem, powstawał problem zakresu obowiązywania Halachy, Prawa. 
Sytuacja kazałaby ją częściowo zawiesić. Chroni ona bowiem wiarę bardziej niż 
życie. Pozbawieni mrzonek szybkiego odkupienia rabini, dopuszczali zmianę 
tradycyjnie przestrzeganych zasad. I pojedynczych micew, i osnowy prawodaw-
stwa. Warunek przetrwania Prawa stanowi przetrwanie Żydów. Walka o życie 
jest walką o Prawo!

Tradycyjne żydowskie prawodawstwo ewoluowało. Niektóre nakazy uzna-
wano z czasem za lokalny obyczaj, niekiedy lokalny obyczaj z bólem uznawano 
za ogólną zasadę. Uświęcanie bożego Imienia, ostateczny cel Halachy, objęło 
kanon przykazań. Czasami jednak kroczenie nią bywało śmiertelnym zagroże-
niem. Uświęcanie Imienia wymagało Męczeństwa. Mojżesz Majmonides pisał 

27 Por. Final letters from Victims of the Holocaust. From the Yad Vashem Archive, selected by R. Dafni, 
Y. Kleiman, foreword by Ch. Herzog, London 1991, s. 33–37.

28 E.L. Fackenheim, On the Life, Death, and Transfiguration of Martyrdom. The Jewish Testimony to the 
Divine Image in Our Time, w: idem, Jewish Reurn into History, New York 1976.
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o uświęcaniu Imienia – Kidusz Haszem, niekoniecznie jako męczeństwa, Icchak 
Nissenbaum mówił o świętości Istnienia – Kidusz Hachaim. Jeden, największy 
z filozofów, podsumowywał tradycję wierności, drugi ogłaszał ostateczne zagro-
żenie. Rzucał szalupę ratunkową wiekuistej Torze: Żyd powinien żyć. Charakter 
śladu, niekiedy jedynego, niekiedy ostatniego, miałoby Istnienie.

Rzucanie śladów zakładało nadzieję na ocalenie lepszej części świata. Borwicz 
ją przyjmował, Zimand zaś przedstawił. Dotyczyła ocalenia życzliwych świadków.  
„Nie musi być jednak jednoznaczna z przeświadczeniem autora o tym, że to on 
doczeka klęski Hitlera”29.

Świadkowie
Zatem skuteczne zachowanie śladu po sobie wymagało dwóch warunków –  

dobrze ukrytych zapisków i wzroku życzliwych świadków. Drewniana prycza ko-
biety zaginęła, pozostawiony napis zapamiętał sprzątający barak polski więzień. 

Znamienna jest historia warszawskiego pedagoga. Chaim Aaron Kaplan two-
rzył antytezę Lingua Tertii Imperii. Ten uznany hebraista, pedagog i kierownik 
szkoły był diarystą. Swój sławny dziennik, napisany wytrawną hebrajszczyzną, 
zaczął pisać przed Zagładą. Swoje perspektywy, zanim jeszcze nadeszły pierwsze 
wywózki, oceniał realistycznie. Okazały się Treblinką. Pieczołowicie pisany dzien-
nik był dla pedagoga tratwą ratunkową. Nie tylko intelektualną odskocznią od 
udręki getta, ale także możliwością zostawienia po sobie śladu. Nawet kryjówki 
szukał nie sobie, ale swym odręcznie robionym notatkom. Dlatego też ostatni 
wpis w jego zeszycie nie mógł brzmieć inaczej. Jest to retoryczne pytanie 
o losy dziennika po jego śmierci. Pytanie zadane z troską, jaka należy się 
dziecku, które zostawione bez opieki, wkrótce zginie z kretesem. Swym 
pytaniem pedagog odwraca cały porządek literatury. Pismo przestaje nale-
żeć do człowieka – sugeruje – człowiek zaczyna zależeć od pisma. Znowu 
okazuje się trwalsze niż życie. Zagłada dowodzi tego jednak z właściwą sobie 
dosłownością. Zeszyt łatwiej ukryć. Na zeszyt nie doniosą sąsiedzi, zeszytowi nie 
trzeba przynosić jedzenia, za zeszytem nie trzeba dosuwać szafy. Nie tupie nocami 
i nie szuka słońca. Musiałby jednak spełnić istotny warunek. Zostać oddzielony 
od swojego autora. W przeciwnym razie sam podzieli jego los w krematorium30. 
To konieczne oddzielenie ma rozmaite oblicza. Ostatecznie trudno stwierdzić, 
jak często nie dochodzi wcale do skutku, pieczętując triumf milczenia. Metryczki 
archiwaliów informują niekiedy o miejscu znalezienia artefaktu. 

29 R. Zimand, „W nocy od 12 do 5 rano nie spałem”. Dziennik Adama Czerniakowa – próba lektury, 
[Paryż] 1979, s. 16.

30 Fragmenty przed Zagładą w oryginalnym hebrajskim autografie w AŻIH; fragmenty części doty-
czącej Zagłady zachował się tylko w angielskim tłumaczeniu: Scroll of Agony, The Warsaw Diary 
of Chaim A. Kaplan, Bloomington 1999. Nawet trudno nazwać łajdactwo, które doprowadziło do 
zaginięcia oryginału.



“Hand Shakes, Tongue Dries, Breathe Dies [...]”
The Primary Ideas of the Culture of the Holocaust Times

The essay concerns the most important ideas founding two phenomena associated with each 

other: the Holocaust of the culture and the culture of the Holocaust. The first one means erasing all 

the signs of Jews’ presence in the world. The second one is a desperate attempt to save the signs 

of existence.

Translated by Marek Pietrusewicz 
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W Pochwale profanacji Giorgio Agamben pisze:

Zabawa jako instrument profanacji powszechnie jednak zanika. Niesłychane namno-
żenie się zabaw zarówno dawnych, jak i najnowszych dowodzi po prostu, że współcze-
sny człowiek nie potrafi się już bawić. W grach, potańcówkach i festynach rozpaczliwie 
poszukuje dokładnego przeciwieństwa tego, co mógłby w nich znaleźć, chce 
odzyskać dawne, utracone święta, przywrócić sacrum i związane z nim rytuały1.

I choć dalej jako przykłady owych prób podaje nowe religie oraz „kursy salsy  
w prowincjonalnym domu kultury”2, to diagnoza przywodzi na myśl inne 
zjawisko współczesnej kultury – sporty walki. Przeszły one głęboką trans-
formację – z rytuału regulowanego zbiorem religijnych reguł, stanowią-
cych odzwierciedlenie porządku olimpijskiego (i olimpijskich waśni, opartych 
przecież najczęściej właśnie na sporach o hierarchię), w ludycznie rozumianą 
grę. Tę przemianę obrazuje pozornie nieważny fakt – najpopularniejsze dziś 
mieszane sztuki walki, w przypadku większości uznanych formuł, takich jak 
na przykład Ultimate Fighting Championship czy PRIDE Fighting Champion-
ships, pozbawione są jednego z ostatnich elementów rytualnej identyfikacji, 
jakim jest odgrywanie narodowych hymnów (polska gala Konfrontacji Sztuk 
Walki, jak donoszą czynni i biorący udział w ogólnoświatowych rozgrywkach 
zawodnicy, to bodaj jedyny wyjątek). Wspólnotowa identyfikacja narodowa, 
która jest formą nowoczesnej projekcji komunitaryzmu opartego na wspólnym 
systemie religijno-filozoficznym, nie stanowi już bowiem stawki w rozgrywkach 
współczesnych gladiatorów. Stawką nie jest w nich zresztą nic, co posiadałoby 
jakikolwiek referent w jakimkolwiek systemie epistemologicznym. Walka w klatce 
lub na ringu, według zasad którejkolwiek formacji MMA3, jest rozgrywką symula-
kryczną, będącą swoim własnym referentem. Innymi słowy, chodzi w niej przede 
wszystkim o to, żeby wygrać, i właśnie ten cel – a nie sposób dotarcia do niego 

1 G. Agamben, Pochwała profanacji, w: idem, Profanacje, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 97.
2 Ibidem.
3 Mixed Martial Arts, czyli mieszane sztuki walki.
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czy raczej system przekonań, który ten sposób symbolizuje – warunkuje status 
mieszanych sztuk walki. Kolejnym dowodem może być coraz dalej przesuwana 
granica tego, co w walkach tych dozwolone, a co nie – rozgrywka nie opiera się 
już na oscylacji pomiędzy świętością i jej ziemską epifanią, ale na wyłączeniu 
pierwiastka sakralnego i dążeniu do absolutnej profanacji. 

W opozycji do tego sportu – i to w opozycji fundamentalnej, mimo pozornych 
podobieństw – pozostaje boks. Boks jest bowiem skrajnie nieużyteczny. Nie 
dlatego, że nie prowadzi do celu, którym – pozornie – ma być unieszkodliwienie 
przeciwnika, ale dlatego, że prowadzi do niego w sposób zaprzeczający opty-
malnej skuteczności. Boks jest w zasadzie oparty na strukturze zakazów, takich 
jak zakaz uderzania w najbardziej czułe miejsca (na przykład tył głowy, krocze) 
lub używania najsilniejszych lub najtwardszych części ciała (noga, kolano, łokieć, 
czoło) czy, co ważniejsze, uniemożliwienie chwytania – czynności, która w sensie 
fizjologicznym czyni człowieka figurą demiurgiczną, a więc bliską bogom. Ten 
system reguł, należących do sfery rytuału wytłumaczalnego tylko w porządku 
mitycznym sprawia, że boks należy rozpatrywać w kategoriach metafizycznych, 
czyli jako niewytłumaczalną inaczej niż przez rytuał rozgrywkę toczącą się pomię-
dzy pragnieniem sakralnego absolutu a uświadomioną koniecznością profanum. 

W innym fragmencie, ale dotyczącym rozważań podobnych do tych o profa-
nacji, Agamben uznał rozgrywający się w obozie mecz piłki nożnej opisany przez 
Prima Leviego – włoskiego autora literatury lagrowej – za pretekst do analiz nowo-
czesnej kondycji człowieka wyłączonego z człowieczeństwa. Agamben i jego teza 
o profanacji (czy może raczej zgubnej nieprofanowalności kultury nowoczesnej), 
umieszczona w kontekście ontologii Zagłady, prowokuje do zastanowienia się 
nad boksem jako szczególną formą sportu – opartego na wewnętrznie sprzecznej 
zasadzie fizycznej dominacji i rytualnej podległości – uprawianego w szczegól-
nych warunkach desakralizowanej (według paradoksu Agambena – ekstremalnie 
sakralizowanej w sensie ostatecznego wykluczenia z domeny ludzkiej) śmierci 
ciała, którego funkcją jest dopiero śmierć intelektualna.

Szczególnie to ostatnie odwrócenie powszechnej aksjologii wymaga zastano-
wienia. Kultura oświeceniowa umocniła przecież ewoluującą od wielu wieków ko-
lejność duch–ciało, według której ten pierwszy jest zasadą istnienia tego drugiego. 
Stanowiący trzon Kantowskiego paradygmatu kultury europejskiej układ, w którym 
cielesność jest drugorzędną funkcją umysłowości, ukazuje swą konstrukcyjność 
na przykład w narracji Hansa Mayera – Żyda, który żeby podkreślić swój rozbrat 
z kulturą niemiecką i nieodzownie kojarzącym się z nią nazizmem, zmienił imię 
i nazwisko na Jean Améry. W Poza winą i karą Améry ukazuje możliwość odwrócenia 
koncepcji prymatu intelektu nad ciałem, zarówno gdy pisze o nienawiści do nie-
mieckiej kultury w kategoriach somatycznych (co znaczące, biorąc pod uwagę to, 
że punktem wyjścia dla rozważań Améry’ego jest mimo wszystko kultura, sztuka, 
literatura), jak i gdy odnosi cierpienie do nagłej epifanii braku głodu: 

Przypominam sobie, jak pewnego razu pielęgniarz z któregoś ze szpitalnych baraków 
ofiarował mi talerz słodzonego grysiku, który pochłonąłem łapczywie, wpadając w stan 
nadzwyczajnej euforii umysłu. [...] Owładnęło mną szaleńcze pragnienie intelektualnych 
doznań [...]. Moja świadomość chaotycznie napełniła się po brzegi strzępami różnych ksią-
żek, okruchami zasłyszanej muzyki, własnymi, jak mi się wydawało, filozoficznymi myślami4. 

4 J. Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. R. Turczyn, Kraków 
2007, s. 39.
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Takim samym symbolem powojennego, a jak chcą niektórzy komentatorzy – no-
woczesnego w ogóle przesunięcia ośrodka zainteresowań humanistyki z abstrak-
cyjnego systemu intelektualnego na cielesność jako sposób poznania i komunika-
cji, mógłby być właśnie obozowy boks. Większość komentarzy do tego zjawiska 
nie pozwala jednak na ujrzenie w opisie obozowych zawodów bokserskich tego 
pierwiastka odwróconej, holocaustowej aksjologii, z uwagi na koncentrację na dość 
powszechnym motywie współzawodnictwa, topicznym niemal ukazaniu prymatu 
moralnego uciskanych. Zwraca na to uwagę Piotr Weiser, który z nieufnością odnosi 
się do emfazy, z jaką Mieczysław Mołdawa opisuje (jakoby cytując „Das Gross-Rosener 
Sport Echo”) bokserskie zwycięstwa Polaków nad Niemcami na obozowych ringach 
w Gross-Rosen w maju 1943 roku5. Opowieści o Salamo Arouchu, greckim Żydzie 
biorącym udział w oświęcimskich walkach bokserskich o życie, to też niemal bez 
wyjątku historie zwycięstwa ducha nad materią, nieodzownej trójcy uporu, wiary 
i nadziei, które pozwalają przezwyciężać ciało, stające się w tym układzie właściwie 
tylko dodatkiem do psyche6. Również obowiązkowe figury zaludniające opowieści 
o bokserskich rozgrywkach w niemieckich obozach – syci kapo albo lagerführerzy (jak 
Walter Dünning – przedwojenny zawodowy mistrz Niemiec wagi średniej, przegrywa-
jący w Oświęcimiu z Tadeuszem Pietrzykowskim walkę o chleb lub Hans Lütkemeyer –   
przedwojenny i obozowy przeciwnik tego samego mistrza wagi koguciej7), albo  
rozbawieni, pijani wartownicy wykonujący wyroki śmierci nad przegranymi zawod-
nikami (jak w opowieści o Herszelu „Harrym” Hafcie8) – mają służyć za kontrapunkt 
dla moralnie nieskazitelnych, choć fizycznie upodlonych więźniów-bokserów. Są to 
z pewnością postaci, które rzeczywiście towarzyszyły dramatycznym KL-rozgrywkom, 
ale w narracjach skonstruowanych na zasadzie swoistego Bildungsroman – czyli 
opowieści rozwojowej z punktem klimaktycznym w momencie zwycięstwa nad 
samym sobą, polegającego na przełamaniu własnej cielesności w ekstremalnych 
warunkach – stają się one aktorami jednoznacznej opowieści o moralnych, 
bezcielesnych przewagach. Jest to szczególnie widoczne w przypadku historii 
Szapsela Rotholca w takiej jej formie, jaką przytaczają Barbara Stanisławczyk, 
Gabriel Finder czy Agata Tuszyńska (za pośrednictwem opowieści Wiery Gran). 
We wszystkich tych narracjach postawa Rotholca, jako wyjątkowo brutalnego 
policjanta w warszawskim getcie, konfrontowana jest z postawą, która powinna 
obowiązywać mistrza Polski w wadze muszej z 1933 roku. Według nich bycie bok-
serem nakłada większą odpowiedzialność etyczną za przemoc, która w tej sytuacji 
przestaje być fizjologicznym odruchem i wchodzi w domenę abstrakcji, spekulacji 
intelektualnych dotyczących etyki, a nie zachowań cielesnych.

Boks, a w szczególności obozowy boks, można przedstawić jednak inaczej – 
jako obraz dokonującego się w dwudziestopierwszowiecznej humanistyce (mię-
dzy innymi pod wpływem takich zjawisk, jak Holocaust) przesunięcia akcentów 
w dotychczasowej dychotomii umysł–ciało. Spróbuję pokazać to na przykładzie 
opowiadania Józefa Hena Bokser i śmierć9.

5 „Wszyscy byli dumni, że Polak, który miał mniej siły fizycznej wygrywał dzięki technice z tymi 
mordercami, którzy jednym uderzeniem na bloku czy w komandzie pracy zabijali naszych ko-
legów”. Cyt. za: P. Weiser, Mecze piłki nożnej w KL Gross-Rosen, Wałbrzych 2004, s. 7.

6 Na przykład D. McKittrick, Salamo Arouch: Boxer who stayed alive in Auschwitz by fighting 200 
exhibition bouts for Nazi officers, „The Independent”, 23.05.2009.

7 J. Cieślak, A. Molenda, Tadeusz Pietrzykowski Teddy (1917–1991), Oświęcim 1995.
8 A.S. Haft, Harry Haft: Auschwitz Survivor, Challenger of Rocky Marciano, Syracuse–New York 2006.
9 J. Hen, Bokser i śmierć, w: idem, Bokser i śmierć, Warszawa 1975. Odwołania do tego opowiadania w dalszej 

części tekstu zamieszczam w nawiasach obok cytatu, podając skrót B i numery stron. Opowiadanie 
ukazało się wcześniej w zbiorze J. Hen, Krzyż walecznych. Opowiadania zebrane, Warszawa 1964.



Bohaterem tego opowiadania, wydanego w 1975 roku w zbiorze pod tym 
samym tytułem (i zekranizowanego przez Petera Solana w 1962 roku), jest Janusz 
Kominek – przedwojenny bokser schwytany podczas próby ucieczki z „trzecio-
rzędnego obozu w okolicach Kluczborka” (B 6), w którym rozgrywa się akcja 
opowiadania. Przytoczona w przedakcji biografia Kominka przypomina życiorys 
Antoniego Czortka – boksera, który jako więzień zdobywał laury w Oświęcimu. 
Jednak autorzy ciekawego cyklu o obozowych zawodnikach, publikowanego na 
łamach portalu bokser.org.pl, pod tytułem nawiązującym do opowiadania Hena –  
Bokserzy i śmierć – sugerują, że mogło chodzić o wspomnianego już „Teddiego” 
Pietrzyka. Natomiast zarówno samo miejsce akcji (w Bąkowie koło Kluczborka 
istniał nie obóz koncentracyjny, ale stalag), jak i szczegóły biografii bohatera 
(na przykład kategoria wagowa – Pietrzykowski i Czortek walczyli przed wojną 
w lekkich wagach, a Henowski Kominek przyznaje się do przedwojennej wagi 
półciężkiej) stanowią wyraźny gest pseudonimujący rzeczywisty odpowiednik 
Kominka – ma to być po prostu postać ucieleśniająca (sic!) figurę boksera w obo-
zie śmierci.

Sama akcja nie rozpoczyna się jednak od opowieści głównego bohatera, ale 
od trzecioosobowej narracji przedstawiającej jego adwersarza Waltera Krafta –  
niemieckiego przedwojennego mistrza bokserskiego (narrator nie zdradza, w ja-
kiej kategorii wagowej; wiemy, że walczył z Louisem i Schmelingiem, musiał 
więc walczyć w wadze ciężkiej) – który zostaje ukarany za nieprzychylną ocenę 
rządów Hitlera wypowiedzianą w rozgoryczeniu spowodowanym wojenną raną 
(to podkreślana przez narratora motywacja; poza tym, jak wielokrotnie zazna-
cza, Kraft był „lojalnym tchórzem”) i musi objąć funkcję lagerführera w owym 
„trzeciorzędnym obozie”. Kraft cierpi z tego powodu, jest sfrustrowany zarówno 
degradacją, jak i faktem, że „wśród tych cherlaków – Polaków i Żydów” (B 10) 
nie może znaleźć sparringpartnera, który pozwoliłby mu wrócić do bokserskiej 
formy po odniesionych ranach. Kraft cierpi jednak przede wszystkim psychicznie, 
co podkreślone jest diagnozami narratora i kochanki Helgi. Kobieta martwi się, 
że frustracja doprowadzi go znów do rozżalenia, a te do dalszych utyskiwań na 
sprawiedliwość Trzeciej Rzeszy, narrator zaś opisuje frustrację Krafta początkowo 
niby z perspektywy jego kondycji boksera, ale ostatecznie w kategoriach jego – 
wyszydzanej co prawda – formacji intelektualnej:

Kraft nienawidził swoich więźniów, bo czuł się zesłańcem jak oni. Wydawało mu się, 
że gdyby ich nie było, nie musiałby tkwić tutaj, ale mógłby błyszczeć w salonach kupiec-
kich Hamburga, skąd był rodem. A przede wszystkim – bić się. Trzydziestosiedmioletni 
Kraft wciąż miał piekielną bombę z prawej, wciąż miał bokserskie oko i duże wyrobienie 
techniczne. Boks był nie tylko jego zawodem, ale namiętnością. Nie odznaczał się szcze-
gólną inteligencją. Jak wielu mieszczan niemieckich czytał książki, chodził do opery i na 
koncerty – z obowiązku. Przeczytał nawet kiedyś Nietzschego, z którego zrozumiał, że 
dobry bokser jest „nadczłowiekiem”, i Schopenhauera, z którego wyniósł, że skoro tak, 
to wszystko mu wolno (B 7).

W efekcie cała pierwsza część opowiadania oparta jest na kategoriach nie-
związanych bezpośrednio z cielesnością. Nawet jeśli odnosi się do możliwości 
bokserskich Krafta, to dotyczą one przede wszystkim jego techniki. I to mimo jego 
nazwiska („die Kraft” to po niemiecku „siła”), które w obliczu tak interpretowanych 
kategorii narracyjnych charakteryzujących bohatera wydaje się dobrane ironicz-
nie. Podobnie zresztą jak nazwisko Kominka, któremu od początku opowiadania 
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grozi właśnie śmierć w kominie krematoryjnym – śmierć jak najbardziej cielesna 
(w odróżnieniu od śmierci obozowego „muzułmanina”, której źródło, leżące gdzieś 
na granicy między wyczerpaniem fizycznym a brakiem woli życia, jest w opowie-
ściach obozowych niejasne), a jednocześnie niwecząca ciało w formie uświęconej 
rytuałem śmierci i pochówku. Cielesne są też wszelkie kategorie opisujące jego 
stan [na przykład: „nogi mu już drętwiały, a ręce odmawiały posłuszeństwa”  
(B 17); „On waży co najmniej o dwadzieścia kilo za mało” (B 19)] i w ogóle wszyst-
ko, co dzieje się w opowiadaniu od momentu, gdy do akcji wkracza Kominek. 
W nim Kraft rozpoznaje boksera (dzięki ciału, po spłaszczonym nosie!), który jako 
sparringpartner mógłby zapełnić jego duchową pustkę. Nawet samego Krafta 
poznajemy od jego cielesnej strony – i to w szczegółach zbędnych z perspekty-
wy opisu technicznych możliwości atlety (opis fryzury, owłosienia) – dopiero od 
momentu wkroczenia na scenę Kominka: 

Stał przed nim Kraft, zdrowe muskularne byczysko, szeroki w ramionach, wąski w pasie –  
prawdziwy Apollo boksu. Włosy miał czarne, skórę śniadą, pierś mocno obrośniętą, nogi 
szczupłe, zgrabne, o podłużnej muskulaturze, także gęsto owłosione (B 15). 

Również opis przygotowań Polaka do kolejnych starć z komendantem obozu 
jest podporządkowany narracyjnej strukturze opartej na opisie jego ciała, zdecy-
dowanie odmiennej od wcześniejszej charakterystyki Krafta. Kominek właściwie 
nie trenuje (fabularnie motywowane jest to wskazówkami Węźlaka, domorosłego 
trenera i sąsiada z pryczy, który radzi mu, żeby unikał przemęczenia, bo w jego 
stanie wycieńczenia technika jest drugorzędna wobec fizjologicznej sprawności), 
a tylko je, czytelnik zaś obserwuje – zamiast znanych z konwencji sportowych 
opowieści cyklów przygotowań technicznych prowadzących do kulminacyj-
nego pojedynku – niemal jedynie ruchy wskazówki wagi, na którą wchodzi 
Kominek i związane z tym zmiany jego ciała [„twarz ożywiła się, policzki z lek-
ka wypełniły” (B 27) i tym podobne]. Sama walka zresztą przedstawiona jest 
przede wszystkim za pośrednictwem somatycznych wrażeń Kominka z walki, 
stanowiących przy tym większą część narracyjnych sekwencji pojedynków: 

Polak rozpaczliwie unikał jego ciosów, w pewnej chwili zanurkował mu pod rękawicami 
i wszedł w zwarcie. Przykleił się do Krafta tak, że wyczuł zapach jego potu. Przytrzymał 
go łokciami. „Teraz mógłbym go...” Co by mógł! Nic! Jest przy nim niby mucha. Dotykał 
przedramieniem muskularnych pleców Krafta, wychudłą piersią przywarł do potężnej, 
znakomicie umięśnionej klatki piersiowej tamtego. Coś mu to przypominało. Coś przy-
jemnego, coś, za czym tęsknił. Ach, już wiedział, wuja Stefana. Jako dziecko stawał bosymi 
nogami na jego klatce piersiowej, też takiej szerokiej i owłosionej, a potem wuj Stefan 
wolno, wolniutko podnosił go na rękach w górę (B 29–30).

Ten fragment przywołuje na myśl zresztą cytowany już ustęp z książki Améry’ego, 
w którym doznania intelektualne wynikają z somatycznych (a nie odwrotnie). Jest 
to też moment, kiedy narracja powoli się zmienia: cielesność przestaje być jedynie 
mniej czy bardziej widoczną perspektywą opisu, a zaczyna wyraźnie motywować 
fabularne zdarzenia. Podczas przełomowego (ale jeszcze nie kulminacyjnego) 
starcia następującego zaraz po opisanej w tym fragmencie pokazowej walce, 
które obserwują obozowi lekarze i goście Krafta spoza obozu, Kominek stara się 
kontrolować swoje ciało, wiedząc, że jego wygrana oznaczałaby śmierć z ręki 
mściwego komendanta:



Ale wygrać ma on. Nie ma żadnej okazji, żadnych pokus. Trzeba nałożyć więzy na ręce, 
myśl i serce, zaprzeczać pięściami oczom. Jest niby pustelnik spętany ślubami. Nie istnieją 
dlań żadne uroki świata. Cała żarliwość jest zwrócona ku umartwianiu się. Wymaga to 
więcej uwagi i skupienia niż otwarta walka (B 44).

Ta niemal buddyjska próba samokontroli zostaje jednak zniweczona już w na-
stępnym akapicie: „Kraft na deskach! Co u licha? Ach tak, Janusz nie wytrzymał, 
kropnął tak, że widzowie podskoczyli!” (B 44). Od tego momentu do końca konfron-
tacji Kominek walczy ciałem, wszelkie odruchy nie podlegają już zastanowieniu, 
są refleksem mięśni aż do ostatniego, nokautującego ciosu, którym powala Krafta. 
Tylko dzięki fortelowi sprzyjającego mu lekarza-sędziego nie sprowadza na siebie 
gniewu komendanta, którego liczenie zostaje przerwane jakoby końcem rundy 
(w rzeczywistości miała ona trwać jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund). 

Po walce Kominek prosi udobruchanego Krafta o pomoc dla schorowanego 
Węźlaka – sąsiada z pryczy, trenera i doradcę. „Zajęliśmy się już nim” (B 49) –  
odpowiada Kraft, co Kominek rozumie jako odesłanie chorego do szpitala. W ba-
raku okazuje się jednak, że Węźlak, jako niezdolny do pracy, został wysłany do 
komory gazowej. Od tego momentu opis reakcji Kominka staje się trudny do 
zdefiniowania z proponowanej tu perspektywy somatyczno-intelektualnej. Z jed-
nej strony śmierć przyjaciela powoduje nieopanowanie podobne do tego, jakie 
kazało mu wbrew podszeptom ratio wygrać walkę [„Zabiję go! Zmasakruję przy 
pierwszej okazji” (B 51)], z drugiej zaś, gdy do tej okazji dochodzi, podlega ona – 
po raz pierwszy w opisach walk – refleksyjnej samokontroli: „Spokój! Gorączka 
jest niepotrzebna. Niepotrzebny nawet gniew. Wystarczy sama sztuka bokserska. 
Oko i pięść” (B 56). Przed dniem zemsty następuje dodatkowo dość długi opis 
zdziwienia, z jakim Kominek odnotowuje fakt, że mimo wzburzenia i z reguły 
bezsennych obozowych nocy tym razem spał długo i mocno:

I spał rzeczywiście. Kiedy z rana się obudził, to go najbardziej zdumiało: spał całą noc! 
Prycze obok niego opustoszały, było już grubo po apelu, karki gięły się już w niewolniczej 
robocie, pochylały pod ciosami obelg. On leżał tu sam – wypoczęty, świeży, wyspany – 
jakby żadna zmora go nie trapiła, jakby nie było tamtej śmierci. Prawda, że miał w kościach 
dziesięć rund walki. Ale spał nie z tego powodu, ale dlatego, że sobie powiedział, że musi 
spać (B 52–53).

Jednorundową walkę, do której udaje się Kominkowi w akcie zemsty namówić 
Krafta, wygrywa Polak. Kraft, pod pozorem faulu, uznaje Kominka za niegodne-
go siebie przeciwnika i wysyła go na śmierć. Stało się tak, ponieważ Kominek 
postanowił, że przestaje traktować boks jak sport, jak bezdyskusyjną epifanię 
cielesności, której epifanijność jest bezcelowa i oparta jedynie na rytuale czy 
też kodzie społecznym, a pozwolił, by stał się czynnością pozasportową, służącą 
konkretnemu celowi. Wyłączyło go to z systemu komunikacji społecznej, w którym 
miał się poruszać – czyli właśnie sportu. W ostatniej scenie Kraft przywraca ich 
rozgrywkom właściwy kontekst, uwalniając Kominka z obozu i nie żądając za to, 
jak to bywało w obozowych zwyczajach, ofiar innych współwięźniów (na przy-
kład po to, żeby dla równego rachunku obozowej buchalterii móc zastąpić jego 
śmierć innym martwym ciałem) pod warunkiem, że ten przyzna, iż nokautujący 
cios nie był regulaminowy. Cios Kominka oczywiście był regulaminowy, ale w po-
rządku narracji opowiadania Kraft, choć wymógł na więźniu fałszywe wyznanie, 
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nie mylił się co do języka, w jakim chciał, aby zostało sformułowane. Dopóki 
Kominek funkcjonuje w opowiadaniu Hena w ramach dyskursu cielesnego, czyli 
sportu, dopóty jego egzystencję warunkuje żelazny list sportowca, uzasadniający 
gest transgresji, profanacji sacrum (w opowiadaniu kilkakrotnie podkreślana jest 
jego wyjątkowość na tle innych więźniów: racje żywnościowe i brak pracy, które 
Kominek sam przed sobą usprawiedliwia właśnie kondycją sportowca). Samo 
uderzenie komendanta obozu, którego w jednej z wcześniejszych scen domaga 
się młody więzień, pragnący widzieć w Kominku mściciela obozowych mąk, nie 
stanowi jeszcze owej transgresji, gdyż mieści się w geście dopuszczalnej profanacji 
przewidzianej rytuałem. W porządku narracji Hena jest nią dopiero użycie innej, 
nieprzewidzianej rytuałem kategorii komunikacji. Układ ten w opowiadaniu Bokser 
i śmierć wyraźnie przekłada się na dychotomię cielesność–niecielesność: epifania 
cielesności ujęta w kodzie sportu jako rytuału dwukrotnie ratuje mu życie; użyta 
do celów nieprzewidzianych tym kodem prowadzi go na szafot.

Agamben w przywoływanej już trzeciej części Homo sacer (Co zostaje z Au-
schwitz) tak oto pisze o sporcie w obozach koncentracyjnych:

[...] mecz, ta krótka chwila normalności, stanowi przejaw prawdziwego obozowego okru-
cieństwa, pozwalając myśleć na chwilę, że rzezie dobiegły końca, nawet jeśli tu i ówdzie 
jeszcze do nich dochodzi, gdzieś nieopodal nas. Mecz ten jednak nigdy nie dobiegł końca, 
rozgrywa się nadal, bezustannie10.

Filozof chce w ten sposób wytłumaczyć wpływ przemian epistemologii za-
chodzących pod wpływem Holocaustu na nowoczesną świadomość. Obja-
śnia nam, że pozaobozowa normalność, która pozornie zostaje zachowana 
dzięki wprowadzeniu sportu jako kodu obowiązującego w społeczeństwie 
„przedholocaustowym”, jest perspektywą, z której tym lepiej ujrzeć można 
na zawsze zachwianą ontologię poholocaustowego świata, nieodmiennie 
już pozbawionego możliwości zbawiennej profanacji (to również starał się 
tłumaczyć Tadeusz Borowski, na przykład zapisując w Ludziach, którzy szli 
świetnie znane, kontrowersyjne zdanie: „Między jednym a drugim kornerem za 
moimi plecami zagazowano trzy tysiące ludzi”11). 

Tezę Agambena można jednak, pod wpływem zaproponowanej interpretacji 
opowiadania Hena, zmodyfikować w następujący sposób. Jeśli sport już na zawsze 
musi pozostać pustym gestem niespełniającym niegdysiejszej rytualnej roli, to 
nie dlatego, że stracił po wsze czasy status gry ukazującej granicę między ludzką 
obecnością i nadludzkim absolutem, ale dlatego, że pod wpływem tych samych 
przemian, o których pisze Agamben, stał się specyficznym dyskursem, w którym 
odzwierciedlają się najważniejsze wartości współczesnej humanistyki, w tym rze-
czywistość torująca sobie, na przykład pod postacią pewnych antropologicznych 
nurtów, drogę do rozważań ogólnoludzkich. Kłopot dyskursu sportowego, szcze-
gólnie widoczny na przykładzie lektury opowieści o sporcie w lagrach, polega 
na czytaniu ich z perspektywy ontologii niezmienionej pod wpływem zjawisk 
wspomnianych w inspirowanej Agambenem interpretacji opowiadania Bokser 
i śmierć – jako gry, w której wciąż pozostaje miejsce na zbawienną profanację. 

10 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Warszawa 
2008, s. 24.

11 T. Borowski, Pisma w czterech tomach, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, t. 2: Proza (1), red. 
S. Buryła, Kraków 2004, s. 78.



Boxing in Auschwitz. Resistance of the Body

The article focuses on two issues: 1) boxing as a sport questioning the body-mind dichotomy,  

2) boxing narratives and the problem of Holocaust representation. The text considers boxing  

a practice which includes its own epistemological limits, i.e. the self unable do differentiate itself 

from its action. It applies such a perspective to the reading of a short story Bokser i śmierć (The Boxer 

and Death) by Józef Hen, arguing that “reading boxing” in literature may help understanding the 

topos of unspeakability.

Translated by Paweł Wolski
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Zgrzyt łopaty
Podejmując się tego, co z wielu względów trudne, jeśli nie niemożliwe, de-

cydujemy się na podwójny ruch lekturowy – na ruch lektury podwójnej. Spod 
znieruchomiałej warstwy druku z wolna zaczną się więc wyłaniać przypadkowe 
kawałki papieru, naddarte blankiety i kartki z notatników, na których oprócz 
autora swe odciski palców pozostawiły piasek oraz wilgoć. Metalowe skrzynki, 
których w pośpiechu nie udało się zalutować, bańki mleczarskie o nadgry-
zionych krawędziach, zniekształcone przez gruz, pył, a także żar bijący od 
płonących kamienic. 

Czytelnik, sięgając po pierwsze w pełni przetłumaczone na język polski 
wydanie Ringelblumowskich zapisków1, z szybko przecierającą się na kra-
wędziach obwolutą, z ascetyczną okładką (podwójny negatyw – „surowy” 
projekt Jana Bokiewicza), nolens volens gotowy być musi na żmudne przedzieranie 
się przez te splecione warstwy gruzu, cegieł, szkła, ale także zdarzeń i znaczeń, 
do których im bardziej się zbliżamy, tym dotkliwiej wydają się niepojęte. Powoli, 
drążąc tunel, niczym słynny kret z utworu Czesława Miłosza, posuwalibyśmy się 
w kierunku miejskiej blizny, jaka powstała w miejscu piwnicy domu przy ulicy 
Nowolipki 68 na terenie szopu Hallmanna. To tam 3 sierpnia 1942 roku i pod koniec 
lutego roku następnego pochowano dwie z trzech części konspiracyjnego Archi-
wum Getta Warszawskiego – co ma żyć wiecznie, wpierw musi być powierzone 
ziemi, niczym nasiona tych egzotycznych drzew, które wykiełkować mogą jedynie 
w niewystygłym jeszcze popiele pogorzeliska. Mir, lebngeblibene – to na kadrach 
tego dokumentalnego filmu Natana Grossa uchwycono ów moment, w innym 
miejscu opisany piórem Michała Maksymiliana Borwicza. 18 września 1946 roku. 
Zgrzyt łopaty, która napotyka „coś twardego”. Jak się miało fortunnie okazać, 
znaleziono właśnie „to”: pierwszą z blaszanych skrzynek, a pod nią – kolejnych 
osiem. Musiały minąć ponad cztery lata, zanim niemal w tym samym miejscu 
udało się odnaleźć drugą część archiwum, skrytą w wilgotnym wnętrzu dwóch 
baniek na mleko. Osobliwe echo Todesfuge. Ponownie – negatyw negatywu. 

1 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939 – styczeń 1943, wstęp i red. A. Eisenbach, 
przeł. z jidysz A. Rutkowski, Warszawa 1983.

Piotr Krupiński

Kronika getta 
warszawskiego 
Emanuela Ringelbluma 
Notatki na ruchomym 
marginesie



Czarne mleko, które sączy się dzień i noc, czarne mleko poety z Czerniowiec, 
niczym atrament sympatyczny, bezpowrotnie utleniająca się substancja, jaką 
opisane zostały „czarne sezony”. Papier, na którym tego dokonano, napęczniał, 
pokrył się grzybem i pleśnią, teraz klei się, rozpada w dłoniach, pozostawiając na 
nich ślady rozpuszczającego się inkaustu. Czyż może więc dziwić, że nie wszystko 
udało się zdeszyfrować? 

Nasze oko ma jednak skłonność do przyzwyczajeń, wędrując równym duk-
tem interlinii, bez zmrużenia pokonuje kolejne stronice, nazbyt zgrabnie prze-
skakując nad zaroślami znaków, pozostawionymi przez redaktorów. Znaki te –  
porozrzucane dywizy, kwadratowe nawiasy, pytajniki – to w omawianej tu edycji 
(z rozległym wstępem Artura Eisenbacha, męża siostry Ringelbluma) jeden ze 
śladów po wizycie manuskryptów w podziemiach zrujnowanego getta. Słowa, 
których nie zdołano odczytać, wątpliwości, czy właściwie rozszyfrowano dany 
passus, luki w miejscach, gdzie papier uległ całkowitemu zniszczeniu. Pierwsze 
fragmenty Kroniki opublikowano już w 1948 roku na łamach „Bleter far Geszichte”, 
zaraz po tym, jak udało się posegregować rozsypane kartki i odczytać maczkiem 
napisany tekst twórcy konspiracyjnego ośrodka archiwalno-dokumentacyjnego 
Oneg Szabat. „Napisany maczkiem” – za tą rutynową, wydawałoby się, uwagą 
edytora skrywa się pogłos religijnego nakazu: litery są święte, nie wolno ich ze 
sobą łączyć. Drobny mak liter, pracowicie rozsypywany od prawej do lewej strony 
na przypadkowych kawałkach papieru, na marginesach innych druków i notatek, 
mak, który zwykł symbolizować niewiedzę i zapomnienie, stałby się – również 
dzięki wysiłkowi edytorów – niepokojącym pismem pamięci. Pismem pamięci, 
która musi niepokoić. 

Krowy nad gettem
Pomnik szmuglera. Nieznanego szmuglera. To o jego projekcie wspominał 

Ringelblumowi adwokat Leon Berenson. „Małemu szmuglerowi” właśnie wiersz-
-piosenkę poświęciła uzdolniona poetka Henryka Łazowertówna (czyż należy 
dodawać, że oboje pochłonęła lawa Zagłady?). „Przez mury, przez dziury, przez 
warty, / Przez druty, przez gruzy, przez płot / Zgłodniały, zuchwały, uparty, / 
Przemykam, przebiegam jak kot”. Wersy, w których pobrzmiewa odległe echo 
Tuwimowskiego amfibrachu, w trzech wersjach językowych: polskiej, hebrajskiej 
i angielskiej, widnieją dziś na Pomniku Pamięci Dzieci – Ofiar Holocaustu na cmen-
tarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. Pomnik to nietypowy. Frag-
ment ceglanego muru układający się w pęknięty trapez, u góry z trzema liniami 
drutu kolczastego, których forsowaniu tak wiele trudu poświęcić musieli młodzi 
szmuglerzy. Opowiadał o tym między innymi Jan Kostański, którego wspomnienia 
zredagował Henryk Grynberg2. Stare koce, kołdry, łachmany, szmaty – wszystko, 
co skrywając ciernie drutów, choć w części złagodzić mogło skok na drugą stronę, 
a i tak wielu z nich nigdy nie przekroczyło tej ceglanej linii. Linii, która oplatając 
getto niczym wąż, przez pewien czas miała ruchomy charakter. Jednym z miejsc 
o nieustabilizowanej topologii były okolice żydowskiego cmentarza, wyłączone 
z getta w grudniu 1941 roku – stało się tak na skutek szerokiej rzeki szmuglu, jaka 
przepływała przez ten rejon i której długo nie udawało się zdławić hitlerowcom. 
To właśnie w tym miejscu po wojnie ufundowano wspomniany monument. Sku-
piony wokół nekropolii ruchomy fragment getta odnajdziemy również na mapie 
zapisków Emanuela Ringelbluma. 

2 Zob. H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy, Warszawa 2001.
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„Bydło »latało« nad dachami”3. Jakże dziwne to słowa w ustach historyka. Skrzy-
dlate słowa. Co rozumieć można i w ten sposób, że wiele z faktów przytoczonych 
na kartach Kroniki z oczywistych powodów miało nie do końca ustalony czy też 
dający się zweryfikować status. 

Ringelblum – jak celnie zauważył Artur Eisenbach – notował wszystko, co zwróciło jego 
baczną uwagę, również plotki, fałszywe pogłoski. One są także zjawiskiem społecznym, 
wyrażającym nieraz dobitniej nastroje i nadzieje ludzi aniżeli niezbite fakty4.

Kronikarz getta czujnie wsłuchiwałby się zatem w rozkołysany żywioł mowy 
ulicznej, w potoczne formy słownego ujmowania doświadczeń, które wymykają 
się tradycyjnemu opisowi. Do tej sfery wydarzeń z pewnością należałby szmugiel 
zwierząt do getta (głównie przez cmentarz żydowski) w celu koszernego uboju, 
ale nie tylko, o czym zaświadcza choćby „niespełniony” niestety epizod z dziejów 
Domu Sierot, do samego końca heroicznie prowadzonego przez Janusza Korczaka 
i Stefanię Wilczyńską.

Charakterystyczny idealizm nie opuszczał i teraz doktora, wierzył, że dzieci jego będą 
uratowane i z naiwną wiarą błagał dyrektora Wydziału Opieki i Zdrowia o dostarczenie 
„przez zieloną granicę”, tj. przejściami piwnicznymi, żywej krowy, aby mógł dać trochę 
mleka dzieciom, i paru korcy kartofli; transport taki był zgoła niemożliwy do przeprowa-
dzenia w ówczesnych warunkach5. 

Raz jeszcze powtórzmy: „Bydło »latało« nad dachami”. Lapidarne zdanie, 
jak można się domyślać, to owoc miejskiego folkloru, a więc w istocie ukryty 
cytat, późny przejaw specyficznego żydowskiego humoru, przez który prze-
świtywałby smutek i autoironia (jak wiemy skądinąd, humor ów kwitł nawet 
w cieniu Zagłady6). Zdanie to wyrażałoby jeden z tych nielicznych i nader 
krótkotrwałych przypływów optymizmu, kiedy zamkniętej za murami spo-
łeczności mogło się wydawać, że ludzka przemyślność jest w stanie przemóc 
najbardziej ekstremalne nawet warunki. Należy tylko dać jej szansę, ślad szansy, 
a życie, niczym trawa w znanym wierszu Tadeusza Różewicza („W spojeniach muru /  
rosnę / tam gdzie są złożone / tam gdzie się łączą / tam gdzie są sklepione [...]”7), 
zasiedli najwęższą nawet szczelinę, najciemniejszy kąt. A nawet ziemię cmentar-
ną, która tym razem, podobnie jak ludzkie ciało, jawiłaby się równocześnie jako 
miejsce „śmiercionośne”, ale i „życiodajne”. Relacjonowany tu stosunkowo mało 
znany epizod wojennej gehenny narodu żydowskiego przeniknął do literatury. 
Oto fragment Chleba rzuconego umarłym Bogdana Wojdowskiego: 

Stali o zmierzchu na Okopach, tam gdzie za dnia z lamentem grzebano zmarłych, a gdzie 
nocą, o świcie i wieczorem szmuglerzy uprawiali przemyt mięsa. Patrzyli na zwierzęta, 
które wisiały na niebie wśród obłoków ponad dachami, cudowną mocą transportowane 
do Żydów za mur, gdzie rzeźnicy wlekli je na pospieszny i zakazany ubój. Widzieli, jak 
skrępowane bydło w uchwytach z lin unoszono długim żurawiem pod niebo, a potem 

3 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego..., op. cit., s. 207.
4 A. Eisenbach, Wstęp, w: E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego..., op. cit., s. 20.
5 M. Falkowska, Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, Warszawa 1989, s. 349–350.
6 Por. na przykład R.M. Groński, Kabaret w cieniu Zagłady, „Gazeta Wyborcza” 29–30.01.2005.
7 T. Różewicz, Trawa, w: idem, Poezja, t. 2, Kraków 1988, s. 271.



przerzucano w powietrzu ponad murem cmentarza. [...] Gasnące słońce ostatnim błyskiem 
musnęło ciała rzeźnych zwierząt unoszących się wysoko, jakby w cichym przymierzu 
z ludźmi czyniącymi ten cud i z ludźmi, którzy weń wierzyli. Przez jedną chwilę jagnię 
trwało nieporuszone na niebie. To było mgnienie8.

Jakaż obfitość znaczeń, jakież pomieszanie sensów! Pod politurą stylu repor-
tażowego skrywa się tu bowiem warstwa biblijnych mitów, judaistycznej tradycji 
stanowiącej – jak przekonująco tego dowiodła Alina Molisak9 – klucz interpretacyj-
ny, niezbędny do całościowego zrozumienia tej wybitnej powieści. Jeśli będziemy 
o tym pamiętać, scena ta objawi swój równoległy „ponadrealistyczny” charakter: 
w jagnięciu przemycanym nad murami Okopowej ujrzymy daleki cień zwierząt, 
o których Pan mówił do Mojżesza: 

W dzień szabatu winniście złożyć w ofierze dwa jagnięta roczne bez skazy z dwiema 
dziesiątymi efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę z pokarmów, i należącą do 
tego ofiarę z płynów. To jest ofiara całopalna sobotnia na każdy szabat, oprócz całopalenia 
ustawicznego i ofiary z płynów (Lb 28, 9). 

Powołując się na Torę, oczywiście nie próbuję postawić znaku równości czy 
choćby odległego jedynie podobieństwa pomiędzy zagładą narodu żydowskiego 
a tym, co w judaistycznej myśli teologicznej określa się jako dobrowolną ofiarę 
całopalenia. Takie myślenie – wywodzące się z greckiego imiesłowu holókaustos 
(’spalony w całości’) – opierałoby się na ryzykownej pokusie sensu, mostu rozpi-
nanego pomiędzy zbolałym umysłem a potrzebą religijnej konsolacji i jako takie 
obce byłoby samemu Wojdowskiemu, który w swoim opus magnum zajmował się 
raczej mnożeniem pytań, niż sugerowaniem nawet tych najbardziej bolesnych 
odpowiedzi. Wróćmy jednak do Emanuela Ringelbluma.

Utrwalony przez niego obraz krów „wznoszących się” ponad dachy warszaw-
skiego getta po dziesięcioleciach osobliwie się dekontekstualizuje. Uważne oko 
dostrzeże w nim – na moment zagnijmy pętlę czasu – powidok płócien Mojszy 
Zacharowicza Szagałowa, lepiej znanego jako Marc Chagall. Ja i wieś, Krowy nad 
Witebskiem, Spokojne życie – to tylko niektóre z obrazów, na których pojawiają 
się interesujące nas zwierzęta. Osobne miejsce w dorobku artysty zajmuje słynna 
Samotność (z 1933 roku), powszechnie interpretowana jako dzieło profetyczne. 
Jak pamiętamy, obraz ten ma dwoje protagonistów: 

Główny bohater to Żyd okryty tałesem, siedzący w zamyśleniu na tle wiejskiego krajobrazu. 
Przytrzymywana przez niego Tora wskazuje na charakter snutych przez niego refleksji. Obok 
Chagall namalował podobnej wielkości krowę, zwierzę symbolicznie zrośnięte z codzienno-
ścią wschodnioeuropejskiego, najczęściej biednego żydostwa, dla którego stanowiła ona 
faktyczną żywicielkę rodziny. Była więc siłą rzeczy znakiem spokoju, niezmienności, a więc 
i bezpieczeństwa panującego w świecie biednych, żyjących na wsi ortodoksyjnych Żydów10. 

Czarne, jakby spowite gęstym dymem niebo, pod którym siedzą Żyd i krowa, 
stroskany wyraz twarzy obojga (tak, u Chagalla krowa ma twarz), a nade wszystko 
przenikający całość nieuchwytny niepokój sprawiają, że z dzieła tego jesteśmy 
w stanie wyczytać przeczucie zagłady świata określanego mianem sztetl, „elegię 

8 B. Wojdowski, Chleb rzucony umarłym, Warszawa 1990, s. 273.
9 Zob. A. Molisak, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa 2004.
10 M. Skarżyńska, Białe ukrzyżowanie Marca Chagalla, „Życie Duchowe” 2009, nr 58.
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miasteczek żydowskich” („Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, 
Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem”11) –  Hrubieszowa, Karczewa, Brodów, 
Falenicy, Działoszyc, Pińczowa... 

Ringelblum, który od 1930 roku współpracował z wydawaną w Berlinie  
Encyclopedia Judaica, w kolejnych jej tomach opublikował około trzydziestu haseł, 
krótkich monografii o gminach żydowskich w Polsce. Po zaledwie kilku latach, 
kiedy z Kresów Rzeczypospolitej zaczęły docierać do kierowanego przez niego 
podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego wieści o coraz tragiczniejszej sy-
tuacji ludności żydowskiej na okupowanych przez Niemców terenach, musiał zda-
wać sobie sprawę, że jego encyklopedyczne artykuły przekształciły się w epitafia.

Zdarzenie sygnatury
Ostatnią próbę lektury Kroniki getta warszawskiego Ringelbluma można by 

rozpocząć paradoksalnie od jej końca. Choć, jak starałem się to nieśmiało zasu-
gerować, w ruchomych ramach lektury podwójnej – która koncentrując się wokół 
bieguna edycji drukowanej, z pola widzenia stara się nie tracić pierwotnej „zra-
nionej” materialności – pojęcia końca i początku zmieniają niejako swój radykalny 
charakter. Niczym w słynnym eksperymencie Augusta Möbiusa nieodwracalnie 
zrastają się krawędziami początek końca i koniec początku końca, i rzecz jasna 
nie chodzi tu tylko o płynne granice diarystycznej narracji. Wyraźniej byłoby to 
jeszcze widać, gdybyśmy spróbowali wyobrazić sobie edycję Kroniki wzorowaną 
na dwujęzycznych przedwojennych wydaniach hagady. Hagady na święto Pesach. 
W jednym z esejów opisywał je nieodżałowany Władysław Panas: 

Tekst polski – drukowany pod hebrajskim – toczy się od prawej do lewej. Od 
końca książki, który jest tu początkiem, do początku, który objawia się jako koniec12. 

Ten podwójny ruch pisma zachowany byłby także w wypadku Kroniki, 
której oryginał spisany jest, jak pamiętamy, w jidysz. W jakim więc miejscu 
spotkałyby się te dwa alfabety, dwa języki, którymi autor operował z równą 
biegłością? Co znalazłoby się na przecięciu tych dwóch językowych szlaków 
wspólnoty polskich Żydów; wspólnoty, której Ringelblum – dokumentujący jej 
najwcześniejszy początek oraz nieubłagany kres – stać się miał tragicznym kro-
nikarzem?  

Nie porzucając jeszcze lądu bolesnej paradoksologii, powiedzieć powinniśmy, 
że w podróży w poszukiwaniu tego ruchomego miejsca prędzej czy później mu-
sielibyśmy dotrzeć nad przepaść milczenia. Przepaść tę rozumieć można zaskaku-
jąco dosłownie, w omawianym tu wydaniu zyskała ona nawet swój grafemiczny 
analogon – ostatnie zdanie kronikarskich notatek urywa się bowiem niezwykle 
gwałtownie (jak gdyby mogło urywać się w inny sposób), pozostawiając czytel-
nika niebezpiecznie blisko skraju okaleczonego akapitu. Od stromego brzegu 
dzielą nas zaledwie dwa chybotliwe myślniki, jak domyślamy się, jest to fragment 
manuskryptowego wzgórza, nadgryziony przez fale pleśni. Jednocześnie to także 
niezamierzony gest rozerwania wypowiedzi, który filologowie z grecka nazwaliby 
aposiopesis. Choć rozbierane tu zdanie bezpowrotnie urywa się, czytelnik, który 
wiernie towarzyszył Ringelblumowi przez niemal pół tysiąca stronic, powinien 

11 To oczywiście fragment słynnego utworu Antoniego Słonimskiego, Elegia miasteczek żydowskich, 
w: idem, 138 wierszy, Warszawa 1984, s. 175.

12 W. Panas, Zamach pióra, w: idem, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze 
polskiej, Lublin 1996, s. 75.



być w stanie wydobyć to, co zdeponowane zostało „w krypcie (prze)milczenia”, 
co mimo usilnych zabiegów edytorów nie poddało się próbie rekonstrukcji. Ba, 
dzięki temu mimowolnemu zamilknięciu uwaga odbiorców tym bardziej skupia 
się na niedopowiedzianej myśli. Oto i ona: 

Z ramienia „Sojuza Ziemskiego” odwiedzał [Icchak Giterman – P.K.] wtedy [podczas 
poprzedniej wojny – P.K.] Galicję, która szczególnie ucierpiała na skutek – –13. 

Podwójna pauza wyraża pękniętą biografię, ale i skrywa przemoc, z której 
skutkami zmagał się przez całe swe pracowite życie ten ceniony społecznik. 
Terror, który nigdy się nie kończy, najpełniej wyeksplikować może – milczenie. 

Icchak Giterman, dyrektor polskiego oddziału charytatywnej organizacji Joint 
(American Jewish Joint Distribution Commitee), o którym wspomniałem powy-
żej, zginął 18 stycznia 1943 roku podczas drugiej fali wysiedleń z warszawskiego 
getta. Fragment jemu poświęcony – spisany najpewniej pod koniec stycznia 1943 
roku – zamyka główną część osobistych notatek Ringelbluma, składających się na 
Kronikę getta warszawskiego (dodać należy, że tytuł ów pochodzi od redaktorów). 
Z kilku powodów jest to fragment niezwykły. Historyk wspomina w nim starszego 
przyjaciela i współpracownika, opowiada, jak: 

[...] podczas odwiedzin u mnie przeglądał spisy zabitych i dopisywał różne nazwiska. 
Teraz w tym samym spisie, uzupełnianym przez niego własnoręcznie, figuruje nazwisko 
Icchaka Gitermana14. 

Dziwny i niepokojący to splot pisma, imienia własnego i śmierci. Rozpoczynać 
spisywanie „losu utraconego” wspólnoty, wiedząc, że nie do nas należeć będzie 
ostatnie słowo. Nie do nas należeć będzie nawet podpis. „Struktura zdarzenia  
»sygnatura« niesie w sobie mą własną śmierć”15 – dopowiedziałby filozof, i byłaby 
to myśl, którą przeczuwał niejako Ringleblum. Nie mamy przed oczyma oryginalnej 
wersji jego zapisków, ale możemy wyobrazić sobie, że jest to jedno z tych miejsc, 
w których wybitnemu historykowi najtrudniej było utrzymać pióro. Ścieg pisma –  
i tak wyjątkowo niełatwy do odczytania – stawałby się coraz gęstszy, nierówny,  
rozedrgany. Niezwykle przenikliwy obserwator, który – w przeciwieństwie choćby do 
Janusza Korczaka – starał się w swej gettowej narracji wystrzegać osobistych dygresji, 
ustąpiłby wobec tego, co nieco kostycznie określone tu zostało jako „zdarzenie sygna-
tury” – sygnatury ułomnej, niereprodukowalnej; sygnatury, która zwykła zaświadczać 
o jednostkowości jej depozytariusza, jednak nie tym ekstremalnym razem. Albowiem 
osobą, której dane będzie wpisać inicjały, w tym wypadku zawsze będzie ktoś inny.  

Ręka mi drży, gdy piszę te słowa, bo któż wie, czy przyszły historyk, przeglądając ten 
wykaz, nie wpisze również i mojego nazwiska: „E. Ringelblum”. No cóż, przywykliśmy już do 
śmierci i nie robi ona na nas żadnego wrażenia. Jeśli ktoś z nas przeżyje wojnę, będzie cho-
dził po świecie jak człowiek z innej planety. Przeżyjemy wszakże cudem i przez pomyłkę16. 

„Pomyłki” nie było. Postarał się o to polski szmalcownik, który zginął zresztą 
później za ten „czyn” z rąk żołnierzy Podziemia.

13 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego..., op. cit., s. 470.
14 Ibidem.
15 J. Derrida, Glas, Paris 1974, s. 26b. Cyt. za: M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, 

Kraków 2003, s. 269.
16 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego..., op. cit., s. 470.
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Kronika getta warszawskiego by Emanuel Ringelblum
Notes on a moving margin

The main aim of this article, which is rather an essay than a traditional academic statement, is 

an attempt to introduce the readers to Kronika getta warszawskiego (Notes from the Warsaw Ghetto) 

by Emanuel Ringelblum. This outstanding historian of Polish Jewish origin, creator of the secret 

documentary group Oneg Shabbat, which operated in the Warsaw Ghetto, left also some personal 

notes, encompassing the period from September 1939 to January 1943. These notes, together with 

the remaining part of the Warsaw Ghetto Archives, were buried during the occupation in the “closed 

district”. After the war some of them were found and read. The author of the article brings back this 

complicated story and wonders how this shocking testimony should be interpreted today.

Translated by Anna Sokal
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Dziennik Mary Berg

Biografia
Mary Berg nazywała się właściwie Miriam Wattenberg. Posługiwała się tym 

pseudonimem na kartach dziennika, aby uniknąć identyfikacji i powiązania z ro-
dziną, która pozostała w Polsce, a także by ochronić jeszcze żyjących członków 
tej rodziny. Berg urodziła się, jak napisała w dzienniku, 10 października 1924 
roku w Łodzi, jednak podana data jest fikcyjna, co wymaga komentarza histo-
rycznego. Autorka dziennika urodziła się 20 kwietnia 1924 roku. Jest to również 
dzień urodzin Adolfa Hitlera, dlatego Żydzi nie mogli posługiwać się tą datą i byli 
zobligowani do jej zmiany1. 

Mary Berg pochodziła z zamożnej rodziny. Jej ojciec Shya Wattenberg – 
urodzony w Pułtusku 18 lipca 1893 roku2 – był malarzem i antykwariuszem 
dzieł sztuki3. Posiadał własną galerię sztuki, do której zakupił za granicą 
między innymi obrazy Eugène’a Delacroixa, Nicolasa Poussina4. Matka 
Lena – urodzona w Nowym Jorku 1 maja 1902 roku – posiadała obywatel-
stwo amerykańskie, ale razem z rodzicami wróciła do Polski w 1914 roku5. 
Kiedy rodzice matki wyjechali do Stanów Zjednoczonych w 1920 roku, 
ona pozostała w Łodzi, gdzie pracowała jako projektantka mody. Mary miała 
jeszcze młodszą siostrę Annę6. Dziewczynki wychowywały się w domu zaznajo-
mionym z kulturą polską, znały język polski i hebrajski, co było również zasługą 
gimnazjum, do którego uczęszczały. W zapisie pod datą 18 grudnia 1939 roku 
Berg wspomina:

Niemcy zarekwirowali nasz sklep i mieszkanie. Mieszkamy teraz u krewnych na ulicy 
Narutowicza, blisko mojej szkoły. Szkoła ciągle jeszcze działa, choć bardzo niewielu 
uczniów przychodzi na lekcje7.

1 S. Pentlin, Notes, [przypis pierwszy we wstępie], w: M. Berg, The diary of Mary Berg, Oxford 2007, 
s. 252.

2 Ibidem, s. 251.
3 S. Pentlin, Introduction, w: M. Berg, The diary of Mary Berg, op. cit., s. XXI.
4 Ibidem, s. XX.
5 S. Pentlin, Mary Berg, w: Holocaust literature. An encyclopedia of writers and their work,  

ed. L.S. Kremer, Vol. 1, New York–London 2003, s. 138.
6 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XXI.
7 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, tłum. M. Salapska, Warszawa 1983, s. 26.

Ewelina Konopczyńska-Tota



Szkoła, która znajdowała się w pobliżu ulicy Narutowicza to Gimnazjum Żeńskie 
Towarzystwa Szkół Średnich zlokalizowane przy ulicy Piramowicza 6, otwarte 
w 1916 roku8. Placówka miała swoje wyraźnie określone cele nauczania:

Przede wszystkim pedagodzy towarzystwa przeciwstawiali się asymilacji, rozumianej 
jako całkowite wtopienie się w kulturę polską i odejście czy wręcz „ucieczkę” od żydostwa. 
[...] W miejsce asymilacji proponowano dwukulturowość i dwujęzyczność, integrację obu 
kultur przy wykształconym poczuciu przynależności narodowej żydowskiej9. 

Szkoła krzewiła także idee syjonizmu i w ramach lekcji zapraszano osobistości 
z ruchu syjonistycznego, a także poetów i pisarzy hebrajskich (w szkole gościł 
między innymi znany i ceniony poeta Chaim Bialik)10. W programie nauczania 
był kurs języka i literatury hebrajskiej, a także kultury i historii żydowskiej. Jedna 
z uczennic tego gimnazjum, Ruth Ormian, wspomina:

To znaczy ja zdawałam normalną polską maturę państwową, ale zanim nas do niej 
dopuścili, musiałam zdać maturę hebrajską – język, trochę literatury, trochę historii. Gdy-
byśmy nie zdały tej matury, nie zostałybyśmy dopuszczone. Języka hebrajskiego było 
tam minimum dziesięć godzin tygodniowo. Ale matematyka czy geografia była w tych 
szkołach w języku polskim11.

Na uwagę zasługuje też fakt, że dyrektorem gimnazjum był Michał Brandsta-
etter, bliski krewny znanego pisarza Romana Brandstaettera. Pedagog urodził 
się w Tarnowie, studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim filologię (klasyczną, 
niemiecką). Pracował jako dyrektor i nauczyciel greki, łaciny, języka polskiego 
w Prywatnym Gimnazjum Męskim Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej 
we Lwowie, a od 1923 roku pełnił stanowisko dyrektora w Gimnazjum Żeńskim 
Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi12. Autorka w dzienniku wspo-
mina postać Brandstaettera. Relacjonuje, że nauczyciel przeprowadzał egzaminy 
maturalne i wręczał studentom dyplomy w swoim mieszkaniu13. W czasie okupacji 
pedagog wyjechał do Warszawy i w getcie również związał swoją pracę z edukacją. 
Niestety, podczas choroby został wypędzony z mieszkania i zastrzelony na ulicy 
przez żołnierza. Wspomina o tym Stanisław Gombiński. Dyrektor nie miał już siły 
stawiać oporu, gdyż był wyczerpany fizycznie – zmagał się z chorobą (tyfusem) 
i twierdził, że: „Jeżeli nie może zostać w domu – chce zginąć od razu”14.

W czasie okupacji rodzina Wattenbergów również przeniosła się do Warsza-
wy, gdzie dzięki amerykańskiemu obywatelstwu matki mogli pozwolić sobie na 
pewne przywileje. Berg wspomina, że:

Żydzi będący obywatelami państw neutralnych nie są obowiązani do noszenia opasek 
i wykonywania niewolniczej pracy15.

8 P. Spodenkiewicz, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska, Łódź 1999, s. 42.
9 Ibidem, s. 43.
10 Ibidem, s. 44.
11 Ibidem, s. 41.
12 Ibidem, s. 81–82.
13 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 35–36.
14 S. Gombiński, Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, Warszawa 2010, s. 139.
15 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 32.
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Oprócz tego matka Mary mogła wysyłać listy z niemieckiego urzędu poczto-
wego, a raz w miesiącu otrzymywała jedną paczkę żywnościową. Dziewczynka 
w getcie nie pracowała jak inne dzieci powyżej 12. roku życia. Uczęszczała na 
tajne komplety, tam uczyła się języków (angielskiego, hebrajskiego), korzystała 
z laboratorium chemicznego i dyskutowała o literaturze polskiej (Mickiewiczu, 
Wyspiańskim, Tuwimie). Później uczęszczała na płatne kursy między innymi gra-
fiki, gdzie uczyła się historii sztuki, architektury, kostiumologii. W międzyczasie 
założyła wraz ze znajomymi Łódzki Zespół Artystyczny ŁZA. Ojciec Berg miał 
bezpieczną, dobrze płatną pracę dozorcy, tak zwanego Gospodarza Domu, dzięki 
której był w stanie utrzymać mieszkanie w getcie. 

Prestiż rodziny amerykańskiej potwierdza także ulica Chłodna, przy której 
Bergowie mieszkali po zmianie granic, gdyż to tutaj mieściły się nowoczesne 
domy należące do tak zwanej elity getta i dzięki środkom finansowym, mogli 
w tej dzielnicy zakupić mieszkanie. Jak pisze Berg:

Ludzie zamożni, posiadający środki na przekupienie urzędników z biura mieszka-
niowego, dostali najlepsze mieszkania na tej ulicy, na której stoi przecież wiele dużych, 
nowoczesnych domów. Chłodna jest w ogóle uważana za „arystokratyczną” ulicę getta, 
tak jak na początku Sienna16.

Porównanie Chłodnej z Sienną jest znaczącym zestawieniem, gdyż Sienna była 
przed wojną jedną z reprezentacyjnych ulic w Warszawie, świadczącą o wysokim statu-
sie jej mieszkańców. Chłodna stała się zatem jej zamiennikiem; takim, jaki był możliwy 
w warunkach panujących w getcie. O renomie Chłodnej świadczy również fakt, że 
mieszkali tu: prezes Rady Żydowskiej Adam Czerniaków, szef policji żydowskiej 
pułkownik Szeryński, a więc osoby wysoko postawione w hierarchii getta. Narodo-
wość matki Berg stała się też gwarantem przeżycia rodziny, ponieważ obywatele 
państw neutralnych byli zakładnikami, którzy mieli posłużyć w przymusowej 
wymianie (za obywatela amerykańskiego uwalniano jeńca niemieckiego). 

Berg wraz z rodziną została internowana na Pawiak w czerwcu 1942 roku. Po 
kilku miesiącach, w styczniu 1943 roku, wyjechała do obozu dla internowanych 
w Vittel, usytuowanego we Francji w górach Vosges, przed wojną funkcjonującego 
jako kurort uzdrowiskowy. W Vittel na obóz zaadaptowano budynki byłego sanato-
rium, gdzie do dyspozycji przebywających były luksusowe pokoje hotelowe, a także 
szpital, kilka sklepów i piękny park zdrojowy. Była to pewnego rodzaju mistyfikacja,  
gdyż miejsce zaprojektowano tak, aby zapewnić Międzynarodowy Czerwony Krzyż, 
że internowani są dobrze traktowani i oczekuje się tego samego w przypadku jeń-
ców niemieckich17, chociaż oficjalnie obóz nazywał się Frontstalag 142 i był otoczony 
drutem kolczastym18. Berg z obozu udała się przez Hiszpanię do Portugalii, 4 marca 
dotarła do Lizbony, gdzie zacumowany był szwedzki statek Gripsholm zmierzający do 
New Jersey. Na jego pokładzie znalazło się około 600 internowanych, w tym 160 osób 
z Vittel. Statek wcześniej zabrał 750 jeńców niemieckich19. Jednak dotarcie do celu 
podróży nie przyniosło Berg ukojenia, w Vittel cierpiała na bezsenność, a w Nowym 
Jorku męczyły ją koszmary z przeszłości:

16 Ibidem, s. 139.
17 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XXIX.
18 S. Pentlin, Notes, [przypis drugi do rozdziału 16], w: M. Berg, The diary of Mary Berg, op. cit., s. 263.
19 S. Pentlin, Mary Berg’s Warsaw Ghetto: A diary, w: Bearing witness to the Holocaust 1939–1989,  

ed. A.L. Berger, New York 1991, s. 266.



Myślałam, że na statku zapomnę o koszmarach getta. Ale w zadziwiający sposób, pośród 
niezmierzonego oceanu stale widziałam krwawe ulice Warszawy20.

Publikacja dziennika
Dziennik Mary Berg ukazał się jako jedno z pierwszych świadectw dotyczących 

Zagłady Żydów. Na uwagę zasługuje też wiek autorki – kiedy rozpoczęła jego 
pisanie, miała 15 lat. Dziennik ukazał się już w 1945 roku z inicjatywy dziennikarza 
Samuela Shneidermana, który również pochodził z Polski, urodził się w Kazimierzu 
w 1906 roku. Do Stanów Zjednoczonych przyjechał w 1940 roku. Swoich najbliż-
szych stracił w getcie w Opolu21. Shneiderman poznał Mary Berg w dniu, kiedy 
statek dopłynął do brzegów Ameryki, czyli 14 marca 1944 roku. Dowiedział się 
wówczas, że Berg pisała dziennik, przebywając w getcie. Postanowili wspólnie 
go opublikować. Rękopis składał się z 12 małych zeszytów. Wspomina o tym 
Shneiderman we wstępie do wydania polskiego:

Byłem w tłumie reporterów, którzy czekali na przybycie z okupowanej przez nazistów 
Europy pierwszego transportu obywateli amerykańskich wymienionych za niemieckich 
jeńców. Podczas mego spotkania z Wattenbergami dziewiętnastoletnia Mary powiedziała 
mi, że udało się jej wywieźć dwanaście małych notesików z zapiskami w języku polskim, 
które robiła podczas pobytu w warszawskim getcie22.

W jaki sposób autorka przewiozła dziennik? W czasie transmisji radiowej pro-
wadzonej z jej udziałem autorka wspomina, że ukryła diariusz w walizce. Dodała 
też, że pisząc go, stosowała własny kod – podawała inicjały osób, skracała niektóre 
wyrazy. Zapamiętywała najważniejsze daty i nazwiska23. Jednak znacząca jest 
informacja, że dziennik został przepisany, gdy Berg była jeszcze w więzieniu na 
Pawiaku: „Ja spędzałam czas, czytając mój dziennik i przepisując niektóre części 
w skróconej formie. Nie mogę niczego zapomnieć”24.

Susan Pentlin we wstępie do dziennika informuje, że notatki zostały jeszcze 
raz przepisane po polsku wkrótce po przyjeździe do Ameryki25. Shneiderman, 
który pracował z nią przez kilka miesięcy, dodaje, że niektóre kwestie trzeba było 
wyjaśnić czytelnikowi, aby były bardziej zrozumiałe. Autorka nie używała bowiem 
na przykład słowa naziści, tylko „oni”26. Profesor Pentlin zauważa, że być może 
dodany został jakiś materiał do wersji oryginalnej, w której zmieniono również 
pisownię niektórych wyrazów. Berg i Shneiderman przyjęli bowiem metodę, że  
inicjały osób, które zginęły, podawane będą w pełnej wersji, natomiast imio-
na i nazwiska osób, które żyły jeszcze w Polsce, pozostawiono w skróconej lub 
zmienionej wersji. Również ze swoim nazwiskiem rodowym autorka postąpiła 
tak samo – skróciła Wattenberg do Berg, by chronić w ten sposób rodzinę, która 
żyła w Polsce27. 

Fakt przepisywania dziennika budzi pewne wątpliwości. Co zostało dodane, 
a co być może wycięte? Ważne, jak zauważa Paweł Rodak, są skreślenia, poprawki 

20 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 268.
21 S. Pentlin, Acknnowledgments, w: M. Berg, The diary of Mary Berg, op. cit., s. IX.
22 S. Shneiderman, Wstęp, w: M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 7.
23 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XVI.
24 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 230.
25 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XVI.
26 S. Shneiderman, Wstęp, op. cit., s. 8.
27 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XVI.
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czy dopiski28, które mogą zniknąć w wersji publikowanej (przepisanej), a które 
mogą być kluczowe dla pewnych kwestii (stan psychiczny i fizyczny autora)29.

Rękopis dziennika został przetłumaczony przez Shneidermana najpierw na 
język jidysz i ukazywał się w odcinkach w czasopiśmie „Der Morgen Zhurnal”. 
Następnie został przełożony na język angielski i opublikowany pod tytułem Pages 
from a Warsaw Diary30 w skróconej wersji w czasopiśmie „Jewish Contemporary 
Record” pod koniec 1944 roku31. Ukazywał się również w czasopiśmie „Aufbau” 
w tłumaczeniu Mary Graf (od 22 września 1944 do 19 stycznia 1945)32. Natomiast 
już w lutym 1945 roku opublikowano dziennik w wydawnictwie L.B. Fishera 
w tłumaczeniu Norberta Gutermana i Sylwii Glass. Na uwagę zasługuje fakt, że 
okładka tej publikacji została zaprojektowana przez samą Mary Berg i przedsta-
wiała mur ceglany, który oddzielał getto od strony aryjskiej33. Pentlin podkreśla 
wyjątkowość tego świadectwa:

Dziennik Mary Berg został opublikowany zanim skończyła się wojna, zanim ludzie ze 
Stanów Zjednoczonych i zza granicy, i sami diaryści dowiedzieli się o okropnościach zbrod-
ni niemieckich i o szczegółach Ostatecznego Rozwiązania. Ponadto powinniśmy pamiętać, 
że jako świadek tych zbrodni przeciwko ludzkości Mary, która przyjechała do Nowego 
Jorku przed latem 1944, kiedy Żydzi węgierscy, ostatnia wspólnota, została zagazowana 
w Auschwitz, miała nadzieję, że świat, który się dowie o ich losie może ich uratować34.

Ponadto Pentlin dodaje, że relacja Berg jest pierwszym świadectwem wydanym 
po angielsku, które traktuje o wielkiej deportacji w 1942 roku, a także o sposobie 
uśmiercania Żydów za pomocą gazu w Treblince35. Zaznacza jednak, że nie była 
to jedyna metoda i przywołuje osobę Jana Karskiego, emisariusza Państwa 
Podziemnego, korespondenta, który zwiedził getto w 1942 roku i napisał 
raport My visit to the Warsaw Ghetto, opublikowany w czasopiśmie „Ameri-
can Mercury”36. Po publikacji dziennika Mary Berg ukazało się wiele recenzji 
w czasopismach, między innymi w „New Yorker”, „Kirkus Review”, „New York 
Times”, „The Saturday Review”37. Warto przywołać także wypowiedź łodzia-
nina, Juliana Tuwima, który w prywatnym liście do Shneidermana z dnia  
5 stycznia 1945 roku napisał: 

Pamiętnik Mary Berg jest dla nas, ludzi z Warszawy, „Baedeckerem” po naszym nie-
szczęściu. Czytając wspomnienia tej młodej dziewczyny, myślami chodzimy po znajomych 
ulicach, widzimy domy i ludzi, których dobrześmy znali – wszystko tam jest prawdziwe 
i autentyczne. Podróż wyobraźni w tragedię getta nie jest podróżą wesołą. Ale kto ma 
zamiar ją odbyć, ten nie obejdzie się bez tego przewodnika38.

28 P. Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa 2011, s. 57.
29 Ibidem, s. 60.
30 S. Pentlin, Mary Berg’s Warsaw Ghetto: A diary, op. cit., s. 255.
31 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XVII.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. XVII–XVIII.
35 Ibidem.
36 S. Pentlin, Mary Berg’s Warsaw Ghetto: A diary, op. cit., s. 256.
37 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XVIII.
38 Cyt. za: S. Shneiderman, Wstęp, op. cit., s. 11.



Wydano też specjalną edycję dziennika z przedmową Berg i Shneidermana, 
w której oboje wyraźnie podkreślili cel tej publikacji. Joseph Thon, prezydent 
Narodowej Organizacji Żydów, wyjaśnił ten cel:

Niemcy użyli tych metod [trujących gazów i wojny bakteriologicznej – E.K.-T.] do wy-
mordowania miliona Żydów w Treblince, Majdanku, Oświęcimiu i innych obozach. Ale nie 
każdy cywilizowany świat zdaje sobie z tego faktu sprawę. Dlatego naszym obowiązkiem 
jest, aby poznali tę straszną prawdę, żeby publikować dokumenty i świadectwa [...]39.

Dziennik opublikowano w różnych językach: w 1945 roku w Tel Awiwie pojawiło 
się wydanie po hebrajsku i w Buenos Aires po hiszpańsku, w 1946 roku w Rzymie 
po włosku, a w 1948 roku w Paryżu po francusku. W Polsce dziennik opublikowano 
dopiero w 1983 roku z okazji 40. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jednak 
publikacja ta została przetłumaczona z angielskojęzycznej wersji dziennika. Wy-
dawca nie dotarł do rękopisu. Do tej pory nie było wznowienia publikacji dziennika 
w Polsce40. Dopiero w 2006 roku z inicjatywy profesor Pentlin z Central Missouri 
State University wznowiono publikację dziennika w języku angielskim z licznymi 
przypisami i wstępem. Poza tym na podstawie Dziennika z getta warszawskiego 
Estera Kronholtz napisała sztukę teatralną Bukiecik alpejskich fiołków, wystawio-
ną na deskach Teatru na Targówku w Warszawie w 1986 roku (premiera odbyła 
się 16 kwietnia 1986 roku)41. Niedawno Dziennik Mary Berg został wykorzystany 
w sztuce Tempesta w reżyserii Cory Herrendorf. Sztukę wystawiła grupa teatralna 
ulicznego Teatro Nucleo, założona przez Herrendorf w 1974 roku w Argentynie. 
Dziennik stał się również źródłem inspiracji w kinematografii – w 1991 roku re-
żyser Jack Kuper nakręcił film na podstawie tekstu: A Day in the Warsaw Ghetto. 
A birthday trip to hell42.

Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych 19 kwietnia 1944 roku Berg wraz 
z rodziną wzięła udział w marszu upamiętniającym rocznicę powstania w getcie 
warszawskim. Tysiąc osób zgromadzonych w Warszawskiej Synagodze w Nowym 
Jorku przeszło do ratusza miejskiego, słysząc słowa: „Apelujemy do sumienia 
Amerykanów, żeby pomóc ocalić tych Żydów w Polsce, którzy mogą być jesz-
cze ocaleni”43. Dziennik w 1945 roku stał się bestsellerem. Berg wzięła wówczas 
udział w licznych wywiadach z dziennikarzami44. Amy Rosenberg w artykule What 
happend to Mary Berg zamieszczonym w czasopiśmie internetowym „Tablet Ma-
gazine” pisze, że Pentlin w 1990 roku przeprowadziła wywiad ze Shneidermanem 
i dowiedziała się od niego, że Berg wraz z dziennikiem zniknęła na początku 1950 
roku, zrywając kontakt z nim i jego rodziną. Tłumacząc swoją decyzję, powiedziała 
mu, że ma nadzieję zapomnieć o przeszłości. Z okazji premiery sztuki Bukiecik 
alpejskich fiołków Berg została zaproszona przez dyrektora Teatru na Targówku 
Jana Krzyżanowskiego do Polski w 1986 roku, jednak za pośrednictwem przyjaciół 
również odmówiła przyjazdu do Polski45. Pentlin w 1995 roku skontaktowała się 

39 Cyt. za: S. Pentlin, Mary Berg’s Warsaw Ghetto: A diary, op. cit., s. 256.
40 S. Pentlin, Notes, op. cit., s. 251.
41 E. Kronholtz, Bukiecik alpejskich fiołków, na motywach Warsaw Ghetto. A diary by Mary Berg  

w przekładzie Marii Salapskiej,  http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_09/47163/bukiecik_ 
alpejskich_fiolkow_teatr_na_targowku_warszawa_1986.pdf (dostęp 1.12.2013).

42 Ibidem.
43 Cyt. za: S. Pentlin, Notes, op. cit., s. 255.
44 S. Pentlin, Mary Berg, op. cit., s. 140.
45 A. Rosenberg, What happened to Mary Berg, http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-poli-

tics/981/what-happened-to-mary-berg (dostęp 1.03.2013).



89

z nią, by porozmawiać o możliwości opublikowania drugiej edycji diariusza, ale 
Berg odpowiedziała z goryczą: 

Zamiast nadal doić Zagładę Żydów do granic możliwości [...] idź i spróbuj zmienić coś 
w tych wszystkich Holcaustach, które dzieją się obecnie w Bośni i Czeczenii. Nie mów mi, 
że jest to coś innego46.

Pentlin nie wie, czy Berg żyje do dzisiaj; nie ma informacji na ten temat. Nie 
wiadomo również, gdzie znajduje się rękopis dziennika (można jedynie przy-
puszczać, że jest w posiadaniu Wattenbergów). Z przypisów zawartych w nowej 
publikacji The Diary of Mary Berg: Growing Up in the Warsaw Ghetto można się 
dowiedzieć, że kilka fotokopii rękopisu polskiego znajduje się w posiadaniu Susan 
Pentlin. Zadziwiająca jest jednak uwaga, że rękopis polski w pełnej wersji już nie 
istnieje47. Nasuwa się zatem pytanie: co się stało z 12 zeszytami?

Dziennik. Interpretacja
Dziennik Mary Berg w porównaniu z innymi dziennikami pisanymi przez dzieci, 

między innymi Renię Knoll czy Rutkę Laskier, nie jest „dzienniczkiem pensjonar-
skim”. Berg ma 15 lat, kiedy rozpoczyna pisanie; jej dziennik przypomina, jak za-
uważa Justyna Kowalska-Leder, kronikę getta warszawskiego48, a także reportaż. 
Mary podaje bowiem precyzyjnie dane – ceny artykułów spożywczych, liczbę 
osób chorych na tyfus czy repertuar teatrów. Jej dziennik pełni zatem funkcję 
sprawozdawczo-informacyjną. Autorka odtwarza skrupulatnie rzeczywistość 
getta – nędzę, brud, biedę, ale również życie kawiarniano-naukowe, w którym 
uczestniczyła dzięki statusowi i stabilizacji finansowej rodziny. Pentlin pod-
kreśla, że wielu uchodźców z Łodzi i sąsiednich miast do uprzywilejowanej 
młodzieży odnosiło się lekceważąco, nazywając ich „złotą młodzieżą”49. 
Sama Berg przyznaje, że czasami wykorzystuje tak zwane plecy, by na przy-
kład uczęszczać na organizowane płatne kursy między innymi grafiki, gdzie 
w programie były wykłady z historii sztuki, architektury i kostiumologii. Wielu 
spraw nie jest jednak świadoma, chociażby tego, że nie tylko obywatelstwo, 
ale też łapówki pomogły przeżyć jej rodzinie50. Stratyfikacja, którą odczuwa 
w getcie, wywołuje u autorki uczucie wstydu i wyrzuty sumienia:

Stałam się naprawdę samolubna. Na razie ciągle jeszcze jest mi ciepło i mam co jeść, 
ale dokoła mnie tyle jest nędzy i głodu, że zaczynam być bardzo nieszczęśliwa. Czasem 
szybko chwytam palto i wychodzę na ulicę. Zaglądam w sine od mrozu twarze przechod-
niów. Staram się zapamiętać widok bezdomnych kobiet owiniętych w szmaty i dzieci 
o zapadniętych, odmrożonych policzkach51.

Powyższy fragment uzmysławia nam wrażliwość młodej diarystki na krzywdę 
współmieszkańców oraz dostarcza informacji o jej warsztacie pisarskim. W dzien-
niku widać postawę społecznikowską. Autorka rzetelnie obserwuje ludzi żyjących 

46 Ibidem.
47 S. Pentlin, Notes, op. cit., s. 250.
48 J. Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu 

osobistego, Wrocław 2009, s. 148.
49 S. Pentlin, Introduction, op. cit., s. XXIII–XXIV.
50 Ibidem, s. XXVII.
51 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 51.



w ubóstwie i nędzy oraz skrupulatnie rejestruje widzianą rzeczywistość. Dlatego 
tekst Berg w niektórych miejscach przypomina bardziej reportaż i pamiętnik niż 
dziennik intymny, gdyż autorka skupia się przede wszystkim na wydarzeniach 
w getcie, interesują ją bardziej sprawy publiczne od intymnych wynurzeń. Jest 
to wyraźny przykład postawy świadectwa, o której pisze Małgorzata Czermińska 
w Autobiograficznym trójkącie:

Świadectwo pojawia się najczęściej w pamiętnikach poświęconych wydarzeniom 
o historycznym znaczeniu i ludziom, których autor spotkał w swym życiu i uznał za dość 
znaczących, by ich obraz przekazać potomnym [...]. [Autor] opowiada o znanym sobie 
świecie, ludziach i zdarzeniach, przy czym w centrum tekstu znajduje się to, co przedsta-
wione, zaś narrator znajduje się w tle52.

Liczne relacje Berg o różnych osobach (między innymi o Adamie Czerniako-
wie, Chaimie Rumkowskim, osławionej grupie Trzynastka) oraz wydarzeniach 
(deportacjach, łapankach ulicznych, powstaniu w getcie) mają wagę historyczną. 
W dzienniku rzadko pojawia się intymne wyznanie autorki, nie ma tu fragmentów 
dotyczących autoanalizy czy psychologicznej wiwisekcji. Dlatego, przywołując 
uwagę Rodaka o dziennikach, które ciążą ku „reprezentacji historycznej” po-
przez momentalność zapisów (faktograficzność), i jednocześnie ze względu na 
konstrukcję zapisów także ku „reprezentacji literackiej”53, dziennik Berg można 
usytuować między tymi dwoma biegunami. Naoczność opisywanych wydarzeń, 
sprawozdawczość, faktograficzność, charakteryzujące dziennik Berg przybliżają 
go do reprezentacji historycznej, a świadome dopracowywanie, zmienianie, po-
prawianie niektórych fragmentów (między innymi konstrukcja zapisów poprzez 
wprowadzenie podziału fragmentów diariusza na zatytułowane rozdziały) cechuje 
reprezentację literacką. 

Zastanawiające jest również źródło, z którego autorka czerpała wiedzę. Na to 
pytanie odpowiada Jacek Leociak, który stwierdza, że Berg rejestrowała to, co 
widziała bezpośrednio z okna lub usłyszała od innych. Przyjmowała to za oczy-
wistość, nie weryfikując informacji często opartych na pogłoskach czy plotce. 
Dlatego zawarte w diariuszu fakty mogą być błędne. Badacz przywołuje postać 
Janusza Korczaka, którego diarystka widziała, gdy maszerował na czele pochodu 
dzieci zmierzających na Umschlagplatz. Dla Leociaka jest to przykład „na wpół 
relacji, i na wpół imaginacji”54. Warto zatem zacytować tę relację:

Dom Sierot dr. Janusza Korczaka jest teraz pusty. Kilka dni temu staliśmy wszyscy 
przy oknie i patrzyliśmy, jak Niemcy otaczają budynki. Szeregi dzieci trzymających się za 
rączki zaczęły wychodzić z bramy. [...] Każde dziecko trzymało w ręku tobołek. Wszystkie 
dzieci miały białe fartuszki. [...] Na końcu tego pochodu maszerował dr Korczak, który 
pilnował, żeby dzieci nie rozchodziły się na boki. Od czasu do czasu z ojcowską troską 
stukał w dziecinną główkę lub ramię i wyrównywał szeregi. Miał na sobie wysokie buty 
z wpuszczonymi do środka spodniami, kurtkę z alpaki i granatową maciejówkę [...]. Na 
cmentarzu zastrzelono wszystkie dzieci. Powiedziano nam, że dr Korczak został zmuszony 
do oglądania tej egzekucji, po czym jego także zastrzelono na miejscu55. 

52 M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 20–21.
53 P. Rodak, Między zapisem a literaturą..., op. cit., s. 105.
54 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, Wrocław 1997, s. 181.
55 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 186–187.
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Badacz zaprzecza, by mógł być to Korczak, dlatego że prowadzony przez pe-
dagoga dom sierot nie mieścił się przy ulicy Dzielnej 39, a 6 sierpnia 1942 roku 
wychodził on z bramy Żydowskiego Domu Sierot przy ulicy Siennej (drugie wejście 
znajdowało się przy ulicy Śliskiej). Przy ulicy Dzielnej 39 mieścił się Główny Dom 
Schronienia, w którym Korczak pracował dorywczo. Żadna z relacji nie opisuje 
tak drobiazgowo jego ubioru, a stan fizyczny wyklucza dziarski krok Korczaka, 
o którym pisze Berg56. Jednak autorka od początku założyła, że przy ulicy Dzielnej 
mieścił się dom sierot Korczaka:

Blisko naszego okna widzimy policjanta, który wychodzi z budynku numer 27–31 na 
ulicy Dzielnej. Jest to Dom Sierot dr. Janusza Korczaka. Przez okna tego budynku widzę 
wiele małych łóżeczek. W chwilach ciszy słyszę słodkie głosy dzieci57. 

Maria Falkowska informuje, że placówka dwa razy zmieniała lokalizację: z uli-
cy Krochmalnej 92 na ulicę Chłodną 32, stamtąd na ulicę Śliską 9, ale nigdy nie 
znajdowała się przy ulicy Dzielnej58. Berg mogła widzieć Korczaka na Dzielnej, 
ponieważ w lutym 1942 roku złożył on podanie do mieszczącego się tam internatu 
i od 9 lutego go prowadził59. Dlatego pomyliła się przy identyfikacji osób. Korczaka 
prawdopodobnie pomyliła z dyrektorem Głównego Domu Schronienia. Leociak 
podkreśla, że ta pomyłka jest jednak dowodem na „naoczność zarejestrowanego 
świadectwa”60, gdyż autorka wie tyle, ile jest w stanie zobaczyć przez okno, resztę 
informacji może ewentualnie usłyszeć od współwięźniów lub strażników61. Nie jest 
jednak w stanie zweryfikować tych informacji, dlatego używa tu bezpiecznego 
wyrażenia: „powiedziano nam”, eliminując siebie jako gwaranta prawdy, zrzucając 
odpowiedzialność na interlokutorów. Z kolei używanie sformułowań typu: 
„patrzyliśmy wszyscy” ma na celu uprawomocnienie i uprawdopodobnienie 
relacji ze względu na ów podmiot zbiorowy. Okno, jak zauważa Leociak, jest 
znaczącym motywem, dzięki któremu podkreślona zostaje postawa świadka:

Przez okno widać lub słychać świat, który chce się opisać, który opisać trzeba. 
W motywie okna streszcza się zatem postawa świadka: widzę i opisuję62.

Okno przestaje być więc chwytem narracyjnym63, staje się pewną ramą refe-
rencjalną. Dlatego, jak zauważa Rodak:

Historia odciska na dzienniku ślad, którego prawdziwości, czy też realności, nie da się 
podważyć. Ślad może być mylny, a nawet fałszywy, ale nie zmienia to jego prawdziwości 
historycznej. Przy czym prawdziwość ta odnosi się nie tyle do zewnętrznych wobec autora 
faktów historycznych, co do jego osobistego doświadczenia64.

56 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, op. cit., s. 182.
57 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 179–180.
58 M. Falkowska, Kalendarz życia, działalności, twórczości Janusza Korczaka, Warszawa 1989, s. 351.
59 Ibidem, s. 362.
60 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, op. cit., s. 182.
61 Ibidem, s. 183.
62 Ibidem, s. 180.
63 Ibidem.
64 P. Rodak, Między zapisem a literaturą..., op. cit., s. 104.



Problem, jaki nasuwa się podczas analizy tekstu Berg, związany jest z hy-
brydycznością tych zapisków, które sytuują się między kroniką, dziennikiem, 
pamiętnikiem a reportażem. Leociak, który proponuje typologię odmian gatun-
kowych dokumentu osobistego, wymienia między innymi dziennik i pamiętnik, 
wskazując jednocześnie na ich różnicujące cechy. Dzienniki pisane są na bieżąco, 
dzień po dniu, nie mają z góry zaplanowanej kompozycji, cechuje je subiekty-
wizacja opisu, a diarysta znajdujący się w sytuacji hic et nunc nie jest w stanie 
przewidzieć wszystkiego. Nie można zastosować tu filtru pamięci65. Kłopot z ga-
tunkowym zakwalifikowaniem dziennika Mary Berg wiąże się z tym, że diarystka 
go przepisywała i wtedy prawdopodobnie zmieniła jego układ kompozycyjny. 
Oprócz podziału tekstu na daty, wprowadziła podział na zatytułowane roz-
działy (na przykład Rozdział X. Okrutna wiosna), przez co dziennik przypomina 
bardziej „tekst literacki”, zyskując chronologiczny układ i ramę kompozycyjną. 
Ostatni rozdział ma cechy podsumowującego eseju. Odstępy między zapisami 
są kilkunastodniowe, więc autorka, zapisując je po takim czasie, może się już 
do przeżytych wydarzeń odpowiednio ustosunkować. Dlatego zapiskom tym 
bliżej jest do pamiętnika ze względu na dystans czasowy wynikający z odstępu 
między kolejnymi zapisami (osłabienie subiektywizacji). Na uwagę zasługuje 
także fakt, że Berg przepisała dziennik, będąc na Pawiaku; skracała go, o czym 
sama pisała w diariuszu, a następnie wprowadziła zmiany potrzebne do jego 
publikacji (zastosowanie filtru pamięci). Berg mogła też w zapiskach pominąć 
to, co uznała za nieistotne. Brakuje bowiem relacji z wcześniejszego okresu, 
o którym autorka wspomina w pierwszym zapisie pod datą 10 października 
1939 roku: „Przez taki długi czas nie pisałam dziennika, że nie wiem, czy uda mi 
się dogonić to wszystko, co się zdarzyło”66. Można się domyślać zatem, że były 
jeszcze jakieś wcześniejsze zapiski, które nie zostały włączone do pierwszej 
edycji dziennika. Nie wiadomo jednak, z jakiego powodu Berg rezygnuje akurat 
z tych fragmentów. 

W porównaniu z dziennikami, które ukazały się niedawno – Dziennikiem 
Reni Knoll, Pamiętnikiem Rutki Laskier czy Dziennikiem Petera Ginza – Dziennik 
z getta warszawskiego różni się kompozycją (podział na zatytułowane rozdziały) 
oraz stopniem zastosowania poprawek i ingerencji samej diarystki w materię 
tekstu. W niektórych diariuszach redaktorzy w minimalny sposób nanosili zmiany 
stylistyczne, by tekst był czytelny (na przykład u Knoll), w pozostałych edycjach 
pozostawiono zapiski z błędami zgodnie z oryginałem. Dzienniki te bowiem nie 
były przepisane i przetworzone przez autora, wydawcę czy redaktora. W dzien-
niku Berg stopień wprowadzonych zmian jest dużo większy.

Zapiski Berg miały funkcjonować jako dokument, który wiązał się z performa-
tywnością przekazu, czyli miał „oddziaływać słowem”67. Diarystka daje temu do-
wód, gdy bierze udział w marszu upamiętniającym rocznicę powstania w getcie 
warszawskim, gdzie apelowano, by ratować żyjących jeszcze Żydów. Jej dziennik 
miał być dowodem w sprawie zbrodni niemieckiej, a ten aspekt świadectw 
podkreślano w przedmowie do specjalnej edycji dziennika. 

W Dzienniku z getta warszawskiego wiele opisów dotyczy życia religijnego. 
Wiemy z zapisków, że ojciec Berg uczestniczył w synagodze w uroczystościach 
świąt Jom Kipur czy Rosz Haszana. Wiemy, że nosił tałes i tefilin oraz ledwo uszedł 

65 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, op. cit., s. 20–26.
66 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 13.
67 P. Rodak, Między zapisem a literaturą..., op. cit., s. 29.
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z życiem, gdy okupanci zrzucili bombę na synagogę. Autorka nie wspomina o cho-
dzeniu do synagogi, ale w jednym z fragmentów poświęconych uroczystościom, 
określając ten dzień jako „święty dzień”, pisze:

Podczas dwóch dni Rosz Haszana mężczyźni modlili się w jednym z naszych pokoi. 
Przygotowałyśmy stół ze świecami, jak kiedyś na Pawiaku, i madame Sh., żona Wielkiego 
Rabina Warszawy, stała blisko ołtarza. Panował nastrój smutku i powagi. Drugiego dnia 
Rosz Haszana dostałam list od Rutki informujący mnie, że wujek Abie żyje. Zofia K. po-
wiedziała jej, że wujek pracuje na przedmieściach Pragi. Moi rodzice uważają za dobry 
omen fakt, że list przyszedł akurat podczas Rosz Haszana68. 

Powyższy fragment sygnalizuje, że dziewczynka uczestniczy w życiu religij-
nym, przygotowując, jak przystało kobiecie, stół na święta. Nie jest to pojedynczy 
przypadek, gdyż autorka zaznacza, że „kiedyś na Pawiaku” robiła to samo. Rów-
nież stosunek rodziców do tego święta jest pełen szacunku, gdyż list otrzymany 
w ten dzień uznali za „dobry omen”, czyli jako znak nadziei na przeżycie trudnego 
czasu. Rosz Haszana to jedno z ważniejszych świąt żydowskich upamiętniających 
stworzenie świata69:

Nowy Rok, przypadający na jesienny miesiąc tiszri (przełom września i października), 
zaczyna okres dziesięciu Dni Pokuty – wielkiego święta żydowskiego. Zgodnie z tradycją 
Bóg sprawuje wówczas sąd nad każdym człowiekiem70.

Opisanie w dzienniku tego święta wyraża przynależność Berg do religijnej 
wspólnoty, autorka opowiada się w ten sposób za judaizmem, mimo widocz-
nej polonizacji jej rodziny (znajomość języka polskiego, świeckich obyczajów 
i nauk). Mary na kartach dziennika wspomina też o modlitwie: „Podczas na-
szych modlitw nagle usłyszałam odgłos strzałów i krzyki rozpaczy”71. Autorka 
w tym fragmencie przyznaje się do czynnego udziału w życiu religijnym, pod-
kreślając w nim aspekt duchowy, jednak używając zaimka „naszych”, osłabia 
intymny charakter tego wyznania. Innym znaczącym sygnałem religijności 
jest wykorzystanie fragmentów z Hagady w jednym ze spektakli organizowanych 
przez jej zespół. Hagada w domach religijnych była odczytywana przez głowę 
rodziny w czasie ceremoniału uczty sederowej:

Na stole leżały też egzemplarze Hagady – książki, zawierającej opowieść o wyjściu 
Żydów z Egiptu, oraz błogosławieństwa, modlitwy, psalmy, opowiastki alegoryczne, 
zagadki. Hagada na Pesach była zazwyczaj bardzo pięknie ilustrowana72.

Berg zdradza też, że jest „najlepszą uczennicą z hebrajskiego”73, a historie opisa-
ne w Torze traktuje jako porównanie do czasów obecnych. Mówiąc o zniszczeniu 
przez plagi nowych Egipcjan tak szybko, jak to możliwe, ma na myśli oczywiście 
zniszczenie Niemców. Natomiast katorżnicza praca więźniów getta kojarzy się 

68 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 256.
69 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2006, s. 39.
70 Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie?, red. M. Płazowska, tłum. M. Ruta, Kraków 2007, s. 60.
71 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 200.
72 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, op. cit., s. 60.
73 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 60.



jej z biblijnym opisem niewoli w Egipcie. Podkreśla tu słowo „nasza niewola”, 
wskazując na ważną funkcję wspólnoty, a także na przynależność do niej. Naro-
dem jest się cały czas, mimo diaspory i długoletniej straty Ojczyzny. Dla autorki 
„niewola nazistowska” to kolejny w historii atak na jej naród. Jednym z wątków 
pojawiających się w dzienniku Berg jest świadczenie o dokonanej zbrodni oraz 
upamiętnienie wydarzeń, ofiar i utrwalenie pojedynczych historii. Jak zauważa 
Leociak, przyczyną spisywania dzienników i pamiętników jest „utrwalenie do-
świadczeń i ocalenie upływających zdarzeń przed niszczącym działaniem czasu”74. 
Źródłem tego imperatywu świadectwa jest tradycja żydowska: 

Tora i Talmud przynoszą nakaz świadczenia o niegodziwości. W Księdze Kapłańskiej 
czytamy, iż ciężko zgrzeszy ten, kto „mogąc zaświadczyć o przestępstwie, które widział 
lub znał, nie uczyni”75.

Kluczowy jest także fragment o przechrzcie Julii, z którą Berg chodziła do tej 
samej klasy:

Na szyi nosi duży srebrny krzyż i stara się wszystkich przekonać, że jest prawdziwą chrze-
ścijanką, która nie ma nic wspólnego z judaizmem. Raz, gdy jej słuchałam, zauważyłam 
porywczo, że Chrystus także był Żydem, ale nigdy nie wstydził się swojego pochodzenia, 
po czym wróciłam do swojej ławki. Cała klasa milczała i Julia nie odważyła się odpowie-
dzieć mi. Najwyraźniej czuła, że mam rację i że wszyscy inni studenci zgadzali się ze mną76.

Autorka w tym fragmencie daje świadectwo swojej przynależności do narodu 
żydowskiego. Wejście w dialog z koleżanką to także wyraz obrony swojej naro-
dowości i wiary. Bycie Żydówką dla Berg, mimo doświadczeń z getta, nie jest 
czymś wstydliwym. Odważnie broni ona siebie jako jednostki, która zasługuje 
na godność, bez względu na pochodzenie. Jednak swobodne podejście do świąt 
świeckich (obchodzi wspólnie ze znajomymi również Nowy Rok), a także milczenie 
w sprawach szabasu czy zasad kaszrut wskazują, że stosunek autorki do religii 
nie miał charakteru ortodoksyjnego:

Oczywiście można też dostać mięso, kurczaki i nawet prawdziwego karpia na szabas. 
Bazar na Lesznie dysponuje wszystkim, czego dusza zapragnie – ale kurczaki kosztują 
po dwadzieścia złotych za funt. Koszerne mięso i ryby są jeszcze droższe; mogą sobie 
pozwolić tylko ci, którzy mają duże zasoby pieniężne, a takich ludzi zostało już w getcie 
bardzo niewielu77.

W cytowanym fragmencie autorka wspomina o szabasie, ale przywołuje to 
święto w celu przedstawienia cen produktów spożywczych. Relacja ma charakter 
informacyjny. Z przytoczonego wyżej zdania wynika, że autorka sytuuje siebie 
poza obrębem grupy uprzywilejowanej, którą stać było na koszerne mięso. Na-
tomiast znajomość języka polskiego i lektur polskich wskazuje na zachodzący 
proces polonizacji w jej rodzinie. Jednak opisy życia religijnego, które pojawiają 
się w diariuszu, sugerują przynależność rodziny do wspólnoty religijnej, jakim 
mógłby być judaizm liberalny. 

74 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, op. cit., s. 113.
75 Ibidem, s. 119.
76 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 129.
77 Ibidem, s. 64.
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Judaizm liberalny (reformowany) pojawił się w Niemczech na początku XIX 
wieku i związany był z reformą liturgii – obok języka hebrajskiego wprowadzono 
język krajowy, w synagogach pojawiły się organy, zniesiono babince, a w trak-
cie nabożeństwa słychać było chóry. Najważniejszym elementem judaizmu był 
etyczny monoteizm.

Jego cechą jest umiejętność dopasowania się do różnych warunków politycznych 
i kulturalnych. I tak, moc obowiązującą zachowały przykazania etyczne, natomiast tzw. 
nakazy ceremonialne w swojej tradycyjnej formie (rytuały i zwyczaje religijne związane 
z liturgią i świętami) zostały uznane za nieaktualną już fazę rozwoju żydowskiej religii78.

W spolonizowanej rodzinie Wattenbergów widoczny jest „etyczny monoteizm”. 
W domu posługiwano się językiem polskim, hebrajskiego Berg uczyła się w szkole; 
diarystka nie wspomina o obchodzonym co piątek szabasie, a lęk związany ze 
złamaniem zasad kaszrut nie jest tu wyrażony (autorka nie pisze także o osobnych 
naczyniach do mięsa i mleka ani o ablucjach w mykwie). Wymowny jest wybór 
szkoły, w której propagowano umiłowanie tradycji żydowskiej z jednoczesnym 
otwarciem na inne kultury. Swobodny udział Berg w świeckich świętach (Nowy 
Rok), a także przyjęcie europejskiego stylu (odrzucenie tradycyjnego stroju) czy 
fryzur (pejsy, peruka), wskazują na przynależność do wspólnoty Żydów liberal-
nych. 

Ważną wskazówką jest także wspomnienie z 15 października 1939 roku o Wiel-
kiej Synagodze w Łodzi:

W ubiegłym tygodniu podpalili dużą synagogę stanowiącą dumę gminy łódzkiej. 
Zabronili Żydom wynosić święte księgi, a szames czy woźny, który chciał uratować 
relikwie, został zamknięty w świątyni i zginął w płomieniach79.

Wielka Synagoga w Łodzi, usytuowana przy ulicy Promenadowej, była 
synagogą reformowaną, ufundowaną przez wyemancypowanych bogatych 
fabrykantów, między innymi  Izraela Poznańskiego oraz Joachima Silberste-
ina. We wnętrzu znajdowały się polichromie, mozaiki, organy, nie było babinca 
tylko otwarte galerie, a nabożeństwa odbywały się z okazji uroczystości pań-
stwowych. Każdy miał wykupione miejsce80. Jak pisze Jacek Walicki, „synagoga 
pozostawała w kręgu wpływów asymilatorów i syjonistów”81, a ortodoksyjni Żydzi 
określali ją jako Dajczeszil (niemiecka bożnica)82. Autorka, wymieniając tą syna-
gogę i nazywając ją „dumą gminy”, identyfikuje się z tym miejscem, a pośrednio 
także z judaizmem reformowanym. 

W dzienniku diarystka dużo miejsca poświęca także przestrzeni. Na uwagę 
zasługuje precyzyjny opis getta, Berg tworzy wręcz jego mapę mentalną, zazna-
czając istotne miejsca. Z dziennika wyłania się obraz getta, który nie był dostępny 
dla każdego – pełen teatrów, kawiarni, gwarnych restauracji i domów publicznych. 
Przestrzeń getta związana jest silnie ze stratyfikacją społeczną. Berg wskazuje 
poprzez swoje świadectwo na modyfikację przestrzeni, która jest aranżowana, 

78 Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie?, op. cit., s. 30.
79 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 22.
80 J. Walicki, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi, Łódź 2009, s. 36–60.
81 Ibidem, s. 58.
82 J. Podolska, Spacerownik. Łódź żydowska, Łódź 2009, s. 82.



inscenizowana w taki sposób, aby przypominać o normalnym trybie egzysten-
cji. Pojawiają się tam zatem takie miejsca, które mają przywoływać pozytywne 
wspomnienia z okresu wolności: kawiarnie, teatry, kioski z cukierkami, miejskie 
plaże. Przestrzeń ma zyskać status normalności, więc charakter działań podejmo-
wanych przez gminę w związku z nią przybiera często formę imitacji. Plaża, która 
powstaje w getcie pełni swoją główną funkcję, ale z tą prawdziwą plażą nie ma 
wiele wspólnego – plażowanie odbywa się na wydzielonym niewielkim miejscu 
lub na płaskich dachach, nie ma w pobliżu zbiornika wodnego, poza tym jest to 
getto, gdzie umierają ludzie: 

Niedaleko nowej kawiarni znajduje się „plaża” – kawałek ziemi, na którym ustawiono 
leżaki. Za dwa złote można się tu pławić w słońcu przez cały dzień. Obowiązują stroje 
plażowe, najwyraźniej po to, by stworzyć nastrój prawdziwej plaży83.

Kiedy diarystka wspomina o plaży, zauważa, że przez tę inicjatywę chciano 
stworzyć „nastrój prawdziwej plaży”, dając do zrozumienia, iż nie można zapo-
mnieć o sztuczności tego miejsca, nieadekwatnego do sytuacji, niewspółmierne-
go do dziejących się wydarzeń. Plaża jest jednak też ewidentną próbą stworzenia 
swojskiej i znanej przestrzeni, dającej poczucie normalności, mimo że dookoła 
straszyły ruiny domów zbombardowanych w czasie nalotów. Plażowano także 
na płaskich dachach kamienic, co praktykowała sama diarystka: 

Zaczynają się upały i często zamiast iść do szkoły biorę koc, poduszkę i idę na dach 
naszego domu opalać się. Jest to szeroko stosowana praktyka w getcie84.

Przestrzeń getta aranżowano na różne sposoby – zakładano parki, ogródki działko-
we. Zajmowało się tym towarzystwo Toporol (Towarzystwo Popierania Rolnictwa). 
O jednej z akcji przeprowadzonej przez towarzystwo pisze Berg: 

Ten park znajduje się w miejscu zbombardowanego domu, gdzie ogrodnicy z Topo-
rolu posiali trawę i kwiaty. Dziś jest tam zielono. Żydowscy rzemieślnicy postawili ławki, 
huśtawki itp. Uczniowie naszej szkoły poszli tam malować zwierzęta na jednej ze ścian 
pozostałych po zrujnowanym domu85.

Autorka dziennika obok swojego domu przy ulicy Chłodnej założyła swój pry-
watny ogródek:

Ponieważ nasze podwórze nie jest pokryte asfaltem, moi rodzice, skopali je, robiąc mały 
ogródek. Nasiona, które kupiliśmy w Toporolu, są już zasiane. Malutkie, zielone listeczki 
rzodkiewki jako pierwsze wyjrzały z czarnej ziemi. Posialiśmy też cebulę, marchewkę, 
rzepę i inne warzywa. Mamy nawet trochę kwiatów. A na początku kwietnia posadzimy 
pomidory i słoneczniki86.

Fragmenty te uzmysławiają, że potrzeba prywatnej, domowej przestrzeni jest 
próbą normalizacji rzeczywistości. Ogródek przywołuje wspomnienia sprzed 
wojny, pomaga odnaleźć w dniu powszednim normalność i zwyczajność, pomimo 

83 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 65–66.
84 Ibidem, s. 159.
85 Ibidem, s. 157.
86 Ibidem, s. 147.
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dramatycznej sytuacji, w której znajdują się mieszkańcy. Ta enklawa w getcie jest 
rekonstrukcją tego, co zrabowane. Normalizacja przestrzeni ma zatem charakter 
terapeutyczny. Przestrzeń w getcie jest jednak synkretyczna, obok miejsc takich 
jak: plaża, ogród Mary przy ulicy Chłodnej czy kilkadziesiąt lokali rozrywkowych, 
jest również ta związana z nędzą, brudem (między innymi internaty dla uchodź-
ców), chorobą (epidemie tyfusu) i śmiercią (Umschlagplatz). Berg kilkakrotnie 
używa słowa „piekło”,  gdyż getto to przede wszystkim przestrzeń koncentracji 
i wyniszczenia narodu poprzez zagłodzenie i epidemie. Pisze szczegółowo rów-
nież o specyfice kawiarni w getcie: 

Budynek ten znajduje się na rogu Siennej i Sosnowej. Można tu dostać wszystko, czego 
tylko dusza zapragnie – najdroższe likiery, koniaki, marynowane ryby, konserwy, kaczki, 
kury i gęsi. Cena obiadu z napojami waha się tu od stu do dwustu złotych. Kawiarnia ta 
jest miejscem spotkań największych szmuglerów i ich ukochanych; tu kobiety sprzedają 
się za dobry posiłek87. 

Cafe Hirschfeld – o niej właśnie pisze Berg – jest przykładem miejsca „z podwój-
nym dnem”. Przenikliwość diarystki jest zaskakująca. Wie, że obywateli, których 
stać na wystawne posiłki, łączy z tym miejscem brudny interes. Tu handluje się 
brylantami, złotem, ausweisami. Elegancja lokalu jest tylko scenerią, pełni on 
bowiem także funkcję domu schadzek. Autorka wie, że spotykają się tu przed-
stawiciele podziemia. Zastanawiające jest to, skąd autorka czerpie wiadomości. 
Czy rejestruje rozmowy znajomych, rodziców, sąsiadów? Pisząc o kawiarni, nie 
wspomina o przebywaniu w niej, a jednak dysponuje wiedzą dotyczącą nawet 
„działalności podziemia”, która była tajna.

Jednak dążenie do „oswojenia” przestrzeni poprzez włączenie w nią miejsc 
takich jak: plaża, parki, ogródki działkowe, było procesem, które miało od-
tworzyć przestrzeń sprzed gettoizacji (Ogród Saski i park Ujazdowski oraz 
tereny nadwiślańskie z plażami były przecież poza granicami getta). Jak 
zauważają Marika Pirveli i Zbigniew Rykiel, getto wiąże się z izolowaniem 
jednej grupy społecznej i etnicznej od drugiej. Potrzeba izolowania rodzi 
się wraz z chęcią deprecjacji i braku akceptacji inności. Jest to rodzaj segregacji 
i dyskryminacji przestrzennej88. Proces gettoizacji zaczął się w Wenecji w 1516 
roku, gdy wyznaczono Żydom miejsce do zamieszkania (na miejscu dawnej 
odlewni żelaza)89. Getto pochodzi z dialektu weneckiego – il getto – i oznacza 
odlewnię, hutę90. Getta powstawały także w innych miastach: Pradze, Trieście 
i Rzymie91, a w Polsce także w Łodzi, gdzie przymusowa dzielnica żydowska 
istniała w latach 1825–1862 na terenie Starego Miasta i dzielnicy Bałuty (na tym 
terytorium wyznaczono później getto łódzkie)92. Próba deprecjacji narodu ży-
dowskiego, stanowiąca cel gettoizacji, była zwalczana przez takie inicjatywy jak 
ta zaproponowana przez Toporol. 

87 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 96.
88 M. Pirveli, Z. Rykiel, Getto a nowoczesność, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red.  

B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa 2007, s. 73–74.
89 M. Szczepański, W. Ślązak-Tazbir, Między lękiem a podziwem: getta społeczne w starym regionie 

przemysłowym, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, op. cit., s. 30.
90 M. Pirveli, Z. Rykiel, Getto a nowoczesność, op. cit., s. 73.
91 Ibidem, s. 75.
92 S. Liszewski, Rola społeczności żydowskiej w organizacji przestrzeni miejskiej Łodzi, w: Dzieje Żydów 

w Łodzi 1820–1944, red. W. Puś, S. Liszewski, Łódź 1991, s. 33–34.



Autorka Dziennika z getta warszawskiego idealizuje również pewne miejsca, 
przede wszystkim stronę aryjską, która staje się u innych diarystów toposem locus 
amoenus i przybiera formę utraconego raju, arkadii: „Czuję się jakbym codziennie 
odwiedzała na parę godzin inny świat, świat daleki od upiornego życia getta”93. 
Według Leociaka jest to proces przewartościowania przestrzeni:

W ówczesnych zapisach kontrast między gettem, a stroną aryjską formułowany jest-
często w kategoriach ostatecznej, niedającej się pokonać ontologicznej wręcz przepaści. 
[...] Przejście przez wachę, wydostanie się za mury były jak wyjście w inny wymiar, w inną 
rzeczywistość. [...] Warszawa rozpadła się na dwa odrębne i obce sobie światy, przedzie-
lone murem94.

W powyższym fragmencie antynomia przestrzenna tu – tam została wyrażona 
również w dzienniku Berg: 

Po drugiej stronie kolczastych drutów króluje wiosna. Z mojego okna widzę młode 
dziewczyny z bukiecikami fiołków spacerujące „aryjską” stroną ulicy. Czuję nawet słodki 
zapach rozwijających się na drzewach pączków. Ale w getcie nie ma ani śladów wiosny. 
Tutaj promienie słońca pochłaniane są przez ciężkie, szare płyty chodników95.

Strona aryjska jest przestrzenią, która opisana została za pomocą pozytywnych 
określników (słodki, wiosna, fiołki), natomiast getto cechuje ciężkość, szarość, 
brak słońca. Z opisu wyłania się zatem podział na przestrzeń locus amoenus (brak 
dystansu emocjonalnego i wiedzy na temat sytuacji Żydów po tamtej stronie) 
i monochromatyczną, negatywną przestrzeń getta. Ten sugestywno-synestezyjny 
opis przypomina bardziej pejzaż wewnętrzny, bohaterka przenosi negatywne 
emocje na to, co widzi, dlatego obraz getta i Warszawy zza muru jest hiperbo-
liczny. Świadczy o tym wychwycony przez autorkę zapach pączków i różnorodna 
kolorystyka tego samego miasta. Przestrzeń, jak zauważa Leociak, ulega „prze-
wartościowaniu”. Zmienia się, przez co jest nierozpoznawalna, wywołując uczucie 
dziwności, inności. Stare kategorie przestrzenne uległy zmianie (na nowo trzeba 
było definiować pojęcia blisko–daleko)96.

Podsumowując, Dziennik z getta warszawskiego Mary Berg – cenne świadectwo 
Holocaustu – na rynku wydawniczym pojawiło się jako jedno z pierwszych już 
w 1945 roku. Tematyka, którą porusza diarystka, dotyczy wielu aspektów (mię-
dzy innymi przestrzeni, stratyfikacji społecznej, sytuacji kobiet w getcie, tradycji 
żydowskiej). Dziennik analizować można pod kątem genologicznym, ale także 
w ramach psychogeografii. Miasto stanowi tutaj jeden z ważniejszych elementów, 
jest przykładem indywidualnej mapy mentalnej.

93 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 55.
94 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, op. cit., s. 58–59.
95 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 64.
96 J. Leociak, Tekst wobec Zagłady, op. cit., s. 59.
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The diary of Mary Berg

The first part is about biography Mary Berg. She was born in Łódź in 1924, she attended to 

gymnasium.  Under the Germans, her mother’s status as an American citizen gave the whole family 

protection, so they were first sent to Pawiak prison, and then to Vittel internment camp in France. 

Mary wrote a diary in a ghetto about life in Warsaw under occupation (about sociable life – “Golden 

Youth”, town’s space and situation of woman). In New York, where they came from camp, she met 

journalist Samuel Shneiderman’s. The second part of the text is about edition and publication diary 

of Mary Berg. Shneiderman translated the Polish manuscript and published it in February 1945. The 

last part is about interpretation of diary (typology personal documents – diary and daily, reform 

Judaism, mental map).

Translated by Ewelina Konopczyńska-Tota
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Dyskusja 
o piśmiennictwie getta 
w kanonie szkolnym
Od Zdążyć przed Panem 
Bogiem do I była miłość  
w getcie*

Sławomir Iwasiów: Nowa podstawa programowa kształcenia szkolnego na 
wszystkich etapach, choć my koncentrujemy się głównie na liceum, to doku-
ment, który ma dwa oblicza: z jednej strony jest pewnego rodzaju biuro-
kratycznym ograniczeniem, z drugiej zaś – paradoksalnie daje wolność 
w kreowaniu przebiegu lekcji języka polskiego. Jak nauczyciele – a wła-
ściwie powinienem zapytać wprost – jak Państwo wprowadzają uczniów 
w tematykę wojny i Holocaustu? I jak radzą sobie Państwo z tą podwójną 
naturą szkolnych programów nauczania?
Anna Kondracka-Zielińska: Celowo przygotowałam się do dzisiejszego spotkania 
pod względem podstawy programowej, o której wcześniej rozmawiałam z Pa-
nem Sławomirem; nie wzięłam może całego tekstu, ale mam ze sobą załączniki 
do rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat lektur. To są bardzo 
ważne dokumenty, ponieważ pokazują, jakie teksty nauczyciel musi, a jakie może 
wybrać – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami czy też propozycjami ze strony 
uczniów. Jeśli chodzi o tematykę Holocaustu, to na przykład w klasach matural-
nych jako lektura obowiązkowa występują w kanonie wybrane opowiadania Ta-
deusza Borowskiego z tomu Pożegnanie z Marią, takie jak Proszę Państwa do gazu 
czy Bitwa pod Grunwaldem. Jest także obecny, mimo że to nieco odmienna tema-
tyka, Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W kanonie lektur występują 
również wiersze poetów, Tadeusza Różewicza czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  
z których nauczyciele wybierają określone teksty, obecne w podręcznikach 
lub w innych materiałach dydaktycznych. Wśród lektur znajdują się też opisane 
i zalecone przez MEN utwory, które w taki czy inny sposób odnoszą się do do-

*  Fragmenty dyskusji, która odbyła się 13 marca 2013 roku w Zachodniopomorskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, z udziałem szczecińskich polonistów. Prowadzenie i opracowanie:  
Sławomir Iwasiów.



świadczenia wojennego, może mniej do Holocaustu, ale poruszają na przykład 
wątki Kresów Wschodnich, jak w tekstach Zofii Kossak-Szczuckiej. 

Podstawa programowa, obowiązująca w obecnych klasach drugich i trzecich, 
nie dotyczy klas pierwszych. Ta dla klas pierwszych, która weszła w życie 1 wrze-
śnia 2012 roku, różni się znacznie. Przez trzy lata edukacji licealnej nauczyciel ma 
obowiązek omówić jedynie siedem czy osiem tekstów. Zdążyć przed Panem Bogiem 
Hanny Krall nie występuje już w ścisłym kanonie, nie jest „lekturą z gwiazdką”.  
Na szczęście, polonista będzie miał wybór. Bo cóż robić przez te trzy lata z uczniami –  
omawiać tylko te obowiązkowe, a może jednak trochę tę listę wzbogacić?  
Z realizacji podstawy nas rozliczą, z rozwijania uczniów – niekoniecznie... Mam 
nadzieję, że wszyscy poloniści będą wybierali takie teksty, które są ważne, bo 
pokazują pewne ludzkie postawy i wybory. Ponadto trzeba je znać, ponieważ 
należą do naszej kultury i historii. Dlatego teksty „bez gwiazdki” – jak proza Hanny 
Krall czy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego albo Sztukmistrz z Lublina Isaaca Sin-
gera – mogą się znaleźć w moim programie, mam prawo je omawiać i poprosić 
uczniów, żeby zechcieli je przeczytać. 

Jeśli polonista będzie widział konieczność przygotowania przyszłych pokoleń 
do tego, żeby niektóre wydarzenia z naszej historii już nigdy się nie powtórzyły 
i opracuje odpowiedni program, interesujący i spójny, to chyba uda mu się coś 
z uczniów „wykrzesać”.
Sławomir Iwasiów: Jak to „krzesanie” przebiega? Przecież może zdarzyć się i tak, 
że uczeń nie miał wcześniej kontaktu z utworami literackimi opisującymi Zagładę. 
Być może zna fakty historyczne, czasami z popkultury: z filmów, komiksów, gier 
wideo, ale niekoniecznie czytał podręczniki do historii. Jaką ma Pani metodę na 
wprowadzenie uczniów w tematykę wojenną i holocaustową?
Anna Kondracka-Zielińska: Staram się rozbudzać myślenie uczniów różnymi 
metodami. Na przykład korzystam z filmów. Chyba nie ma teraz szkoły w Polsce, 
która nie dysponowałaby zestawem „Filmoteki Szkolnej”, w której znajduje się, 
między innymi, film dokumentalny Fotoamator w reżyserii Dariusza Jabłońskiego,  
przedstawiający historię łódzkiego getta. Staram się go oglądać z uczniami po 
lekcjach dotyczących opowiadań Borowskiego, a przed omawianiem Zdążyć 
przed Panem Bogiem. Korzystam także z serii „Teki Edukacyjne IPN”, z reprodukcji 
dokumentów z okresu wojny.

Kolejną wartą rozważenia sprawą jest to, na ile nauczyciele wymyślają orygi-
nalne metody i sami starają się dotrzeć do inspirujących źródeł. Czy korzystamy 
z możliwości dokształcania się w tej konkretnej dziedzinie, jaką jest historia Holo-
caustu? Czasami obserwuję wśród kadry pedagogicznej „opór materii”. A przecież, 
jeżeli nauczyciel się czymś interesuje, to nawet przy niewielkiej ofercie dostępnych 
szkoleń na pewno coś dla siebie znajdzie. 

Ostatnio sama brałam udział w tygodniowym szkoleniu w Krakowie, orga-
nizowanym przez Galicia Jewish Museum, w całości finansowanym ze środków 
polsko-amerykańskich. Co mi dał udział w tej inicjatywie? Pomijam oczywiste 
korzyści, jak książki, filmy, inne publikacje – ogrom dokumentów, do których 
w Szczecinie nie miałabym łatwego dostępu, a które mogłam kupić w Krako-
wie. Odbyte szkolenie dało uczestnikom także nowe możliwości zdobywania 
wiedzy. Przygotowano dla nas cykle wykładów prowadzonych przez pracowni-
ków naukowych Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz spotkanie 
z Michaelem Schudrichem i osobą uhonorowaną medalem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Poza tym zorganizowano zwiedzanie muzeów z profesjonalnym 
przewodnikiem: obozu Auschwitz-Birkenau i Fabryki Emalii Oskara Schindlera. 
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Nawiązałam wiele kontaktów z nauczycielami języka polskiego i historii z innych 
miast. Jeżeli nauczyciel poświęci wolny czas i zechce się szkolić, to nawet samą 
postawą będzie oddziaływał na ucznia. Jestem przekonana, że gdy uczeń zauwa-
ża u swojego nauczyciela poruszenie tematem, nauczanie z zaangażowaniem 
o tekstach holocaustowych, to w końcu dojdzie do wniosku, że może „coś w tym 
jest” i warto przeczytać tę czy inną lekturę.
Sławomir Iwasiów: Wydaje mi się, że dzisiaj uczniowie mogą być przeładowani 
informacjami, mają łatwy dostęp do źródeł wiedzy i niewiele czasu na to, żeby 
je wszystkie poznać i przeanalizować. Chciałbym zapytać Ireneusza Statnika, jak 
Pan przygotowuje uczniów do lekcji z tekstami holocaustowymi? Wiem, że jest 
Pan nauczycielem drobiazgowym i wymagającym, szczególnie, jeśli chodzi o in-
terpretację tekstu. Jak Pan przekonuje uczniów do rozmowy na temat utworów 
literackich o Zagładzie?
Ireneusz Statnik: Niestety, nie mogę się zgodzić z opinią, że uczniowie są „prze-
ładowani informacjami”. Podstawowym problemem przy omawianiu lektur jest 
brak kontekstu historycznego. Wiedza historyczna uczniów kształtuje się, moim 
zdaniem, choć nie chcę używać kategorycznych słów, na poziomie katastrofalnym. 
To duży kłopot przy wszystkich lekturach, poczynając od starożytności aż po 
czasy współczesne. Jednak sami uczniowie nie są za to odpowiedzialni. Akurat 
pracuję z takimi, którzy lubią czytać, chcą czytać i są zainteresowani światem. 
Problem jest systemowy. Bo jeśli ktoś jest leniwy i nie chce, to można powiedzieć, 
że sam jest sobie winien. Ale jeśli ktoś chce, stara się i nadal nie umie, to z pew-
nością problem tkwi gdzie indziej. I z takimi uczniami spotykam się najczęściej: 
zainteresowanymi, ambitnymi, ale spytać ich o cokolwiek z historii? Trzy daty na 
krzyż i to wszystko. Dlatego staram się w miarę możliwości uzupełniać ich 
wiedzę. Ostatnio próbuję zachęcać do lektury publikacji historycznych, na 
przykład miesięcznika „Mówią Wieki”.

Jeśli chodzi o przygotowanie do Zdążyć przed Panem Bogiem, to układam 
cykl lektur. Eksponuję pewne motywy, począwszy od Lalki pokazuję prze-
czucie kryzysu, degradacji moralnej. To idzie przez dekadentyzm, Szewców, 
Baczyńskiego, później omawiam osobno wiersz Różewicza Ocalony, dalej 
Borowskiego i pod koniec Zdążyć przed Panem Bogiem. Potem krzywa rośnie 
i przechodzę do Herberta. Tak to wygląda w skrócie.
Sławomir Iwasiów: Uczniowie podążają za tym tokiem myślenia?
Ireneusz Statnik: Do pewnego stopnia, oczywiście, ale nieznajomość historii wiele 
utrudnia. Brakuje kontekstu. Nawet jeśli pojawiają się jakieś fakty, to uczeń, kiedy 
przychodzi do pierwszej klasy liceum, ma kłopoty z ich kojarzeniem. Trzeba nad 
tym pracować, co spowalnia omawianie i interpretację lektur.
Sławomir Iwasiów: W obu książkach, o których dzisiaj rozmawiamy, duże znacze-
nie odgrywa pedagogika historii. Obie, w założeniu, mają spełniać określoną funk-
cję, pokazywać wydarzenia historyczne z moralnym przesłaniem. W Zdążyć przed 
Panem Bogiem pedagogika historii nie jest aż tak bardzo widoczna jak w I była 
miłość w getcie. W tej pierwszej książce Hanna Krall i Marek Edelman „negocjują”, 
o czym można i trzeba mówić w odniesieniu do Holocaustu; w tej drugiej, pisanej 
czy też dyktowanej przez Edelmana, dydaktyzm jest aż nadto widoczny i we wstę-
pie Jacka Bocheńskiego, i w niektórych wypowiedziach Edelmana, i w układzie 
rozdziałów. Nie chcę przesadzać, ale to prawie podręcznik do myślenia o historii 
z etycznymi wskazówkami. Według Państwa, która z tych książek, jeśli można je 
postawić w takiej opozycji wobec siebie, lepiej spełnia edukacyjną, pedagogiczną 
rolę? Którą z tych książek lepiej dzisiaj czytać na lekcji języka polskiego?



Ireneusz Statnik: Każda lektura może spełniać edukacyjną czy pedagogiczną 
rolę. To  kwestia wyboru nauczyciela, co z tym potencjałem zrobi. Ja decyduję się 
na Krall, bo równocześnie, z przyczyn praktycznych, uczniowie dostają w ramach 
jednej lekcji także reportaż.
Sławomir Iwasiów: Reportaż, jako gatunek, pojawia się na poziomie rozszerzonym.
Ireneusz Statnik: To prawda, ale musimy brać pod uwagę kwestie techniczne. 
Po prostu bardzo trudno ze wszystkim zdążyć. Przepraszam, że tak narzekam, 
ale bądźmy realistami. Uczeń, który przychodzi do liceum, nie ma opanowanych 
wszystkich wiadomości z gimnazjum. Trzeba pewne rzeczy uzupełniać.

Co jest istotne, tego rodzaju utwory, o jakich dzisiaj tu rozmawiamy, z reguły 
pojawiają się pod koniec cyklu edukacyjnego. Jeśli nauczyciel stworzy odpo-
wiedni program, to mogą one zostać omówione wcześniej, ale ja nie przyjmuję 
takiej ewentualności. Szybsze wprowadzenie ich do programu uniemożliwia brak 
kontekstu historycznego na poziomie klasy pierwszej. Czasami realizuję wcześniej 
Chłopów czy Ludzi bezdomnych, ale w wypadku literatury wojennej czy obozowej, 
gdzie historia jest tak wyrazista, ja nie wyobrażam sobie przeprowadzenia tego 
wcześniej. Uczniowie muszą najpierw nadrobić wiadomości z historii. To sprawia, 
że te lektury zostają na koniec edukacji.
Anna Kondracka-Zielińska: Ja też zdecydowałabym się na Zdążyć przed Panem 
Bogiem... Jeśli chodzi o I była miłość w getcie, to uczniowie sięgają po nią czasem do 
prezentacji maturalnych – przeważnie po wybrane fragmenty. A dlaczego Hanna 
Krall? Pan Ireneusz mówił o nieznajomości historii, co z roku na rok jest coraz 
bardziej przerażające, choć ja staram się to zrozumieć – co nie znaczy „zaakcep-
tować”. Dlaczego uczeń nie posiada tej wiedzy na odpowiednim poziomie? Nie 
wiem, czy to wyłącznie wina zmniejszania godzin na naukę przedmiotu w szkole, 
co widać w nowej podstawie z historii. Gdy omawiamy prozę Borowskiego bądź 
Krall, to uczniowie mylą powstania: warszawskie w 1944 roku z tym w getcie  
w 1943 roku. Przy braku odpowiednich informacji z historii boję się, że uczniowie 
niewiele zapamiętają z takiej książki jak I była miłość w getcie. Nie chciałabym, 
żeby po lekturze stawiali tak sprawę – przepraszam za uproszczenie – że taki 
głód, bieda, śmierć, a oni tam mieli czas na miłość? Spotykam się czasami z po-
dobnymi pytaniami. Uczniowie widzieli film W ciemności i stwierdzali na lekcji: 
przecież my znamy historię, lektury, inne filmy, to nie pasuje do obrazu getta, 
gdzie było źle. Pytali: to oni tam, tak po ludzku, mieli czas i ochotę zajmować 
się zwyczajnymi sprawami? Dlatego właśnie, ze względu na dojrzałość uczniów, 
wolałabym zajmować się tekstem Krall, który lepiej sprawdza się w edukacji 
szkolnej. 

Oczywiście, jeśli trafiłaby się grupa osób zainteresowanych czymś więcej niż 
tylko podstawowymi lekturami, to warto sięgnąć po I była miłość w getcie. Poza 
tym, jeśli dysponuję czasem i klasa jest otwarta na zagadnienia historyczne, to 
pokazuję na przykład film, który był dołączony do wywiadu rzeki z Markiem 
Edelmanem pod tytułem Życie. Po prostu. Wtedy młodzież ma okazję zobaczyć 
prawdziwą, żywą postać, człowieka, który przeżył powstanie. To jest jeden ze 
sposobów pogłębienia Zdążyć przed Panem Bogiem. Z tą drugą książką, I była 
miłość w getcie, w moim przekonaniu może być większy problem.
Sławomir Iwasiów: Trochę Państwa podpytuję o te dwa tytuły, dwa bieguny na-
szej dyskusji, ponieważ wydaje mi się, że I była miłość w getcie to próba zastąpienia 
Zdążyć przed Panem Bogiem w kanonie prozy o Holocauście. I tu, i tu Edelman 
mówi o tych samych rzeczach, powtarza te same historie: osłonięcie ręką ciężarnej 
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dziewczyny, gwałt na Żydówce popełniony przez Ukraińców, przetaczanie krwi... 
Jest kilka takich scen, wyrazistych, które powracają w trochę innej wersji. Czy 
I była miłość w getcie to kolejna wersja Zdążyć przed Panem Bogiem? Druga część?
Inga Iwasiów: Ja bym w ogóle nie omawiała na lekcjach I była miłość w getcie.
Jerzy Madejski: Cóż za konserwatywne podejście...  
Inga Iwasiów: Już wyjaśniam. To książka będąca produktem przygotowanym 
przez wydawnictwo Świat Książki w celu sprzedania dużej liczby egzemplarzy, 
o czym świadczy i posługiwanie się na stronie tytułowej nazwiskiem Marka 
Edelmana, i zatarcie współautorstwa Pauli Sawickiej. To, co Sławek powiedział, 
wydaje się trafne. Nazwałabym to jednak dosadniej, po prostu konkurowaniem 
z Hanną Krall, co jest typowe dla rzeczywistości kultury i rynku, w której żyje-
my. Tak jest między tymi książkami. Autorzy tej nowszej starają się powiedzieć:  
teraz pokażemy mocniejszą, bardziej prawdziwą, lepszą wersję tej samej historii. 
Opowiemy ją skrojoną na dzisiejsze czasy, żeby kojarzyła się ze współczesnymi 
przedstawieniami Holocaustu, z mocnymi filmami, które eksponują przemoc, 
ale i seksualność, uczuciowość, mają melodramatyczny wymiar. Czy taka wizja 
biografii Edelmana będzie łatwiejsza do przyjęcia przez współczesnego ucznia? 
Czytając Zdążyć przed Panem Bogiem, mamy wrażenie, że rozmowa toczy się 
z szacunkiem dla świadka Zagłady. Z kolei I była miłość w getcie jest łatwiejsza, 
ale oparta na zatarciu podmiotowości – kto mówi, kto jest autorem? Dlatego 
stajemy w sytuacji trudnego wyboru.

Chciałabym także skomentować wcześniejszą wypowiedź. Irek podkreślił, 
że uczniowie przychodzą do liceum z dużymi brakami w podstawowej wiedzy 
historycznej. A co my wiedzieliśmy o Holocauście? W gruncie rzeczy niewiele. 
Nie wiedzieliśmy nawet, że opowiadania Borowskiego dotyczą Zagłady. 
Brak świadomości historycznej nie jest czymś zupełnie nowym. Ten nad-
miar, z którym przychodzi uczeń do szkoły, nie polega na tym, że on wie, co 
i jak przebiegało, ale na tym, że posiada wizję wyniesioną z różnych źródeł. 
Choćby z gier, które włączają do fabuły elementy wojny. A może widział 
Bękarty wojny? I będzie kreował wizję Holocaustu zapośredniczoną przez 
Tarantino, a nie wziętą z podręcznika do historii. Niedostatek wiedzy łączy 
się z nadmiarem dostępnych wyobrażeń.

Jeszcze jedna rzecz, związana z przygotowaniem ucznia. To świetna koncep-
cja: zacząć od Lalki, żeby pokazać kryzys współczesnego świata, historii, kultu-
ry. Twierdzę jednak, że nawet jeśli uczeń byłby przygotowany faktograficznie, 
historycznie, kulturowo, musi jeszcze być dojrzały emocjonalnie. Zrozumienie 
tematyki Holocaustu wymaga empatii. Jedno z moich najgorszych doświadczeń, 
kiedy krótko uczyłam w liceum, polegało na tym, że nie mogłam opanować kla-
sy, która śmiała się z robienia mydła z ludzi. Ja nie miałam umiejętności, a klasa 
zareagowała w typowy dla zbiorowej histerii sposób. Emocje nie znajdowały 
właściwego miejsca w konfrontacji z tekstem. 
Beata Wolska: Właśnie dlatego ta książka, I była miłość w getcie, powinna wejść 
do kanonu szkolnego, ponieważ, jak powiedziała Pani profesor Iwasiów, jest dużo 
powodów, dla których nie powinna się w nim znaleźć... Ona pokazuje zmiany, 
jakie zaszły i w literaturze, i w przestrzeni okołoliterackiej, ewolucję czasopism, 
wydawnictw, festiwali funkcjonujących w ostatnich latach. To jest argument za 
jej lekturą z uczniami.

Nie wiem, jak dokładnie to wygląda w szkole, ale na podstawie mojej praktyki, 
doświadczenia w pracy ze studentami, przychodzi mi na myśl jeszcze jedna kwe-



stia. Kiedy próbuję rozmawiać na temat ich ulubionej literatury, to odpowiadają 
często: „Najbardziej lubimy czytać literaturę Holocaustu”. Dlaczego? Być może 
to jest najbardziej spójny okres w historii literatury i kanonie szkolnym, a także 
najbardziej wyraziste zagadnienie. Najłatwiej im się do niego odwoływać. Jaki 
jest Państwa pogląd na ten temat?
Inga Iwasiów: Tu przede wszystkim chodzi o emocje, a literatura Holocaustu to 
dla młodych ludzi mocne uderzenie w głowę. Wcześniej tego nie doświadczają. 
Nie można w taki sam sposób przeżyć emocjonalnie, powiedzmy, Bogurodzicy 
i Zdążyć przed Panem Bogiem.
Anna Kondracka-Zielińska: Mam podobne wrażenie – literatura Holocaustu jest 
mocnym przeżyciem. Wcześniej, do Młodej Polski czy dwudziestolecia, uczniowie 
obcują z tekstami pięknymi, ale, szczerze mówiąc, zupełnie dla nich nierzeczy-
wistymi. Mają poczucie, że to wszystko jedynie „piękne zmyślenie”. Weźmy opo-
wiadania Borowskiego lub Zdążyć przed Panem Bogiem Krall – po lekturze zyskują 
pewność, że ktoś to naprawdę przeżył, to jest dla nich wartościowe artystycznie, 
ale też realne, namacalne. Interpretacji towarzyszy przeczucie, że to są osobiste, 
prawdziwe historie i dlatego bliższe emocjonalnie niż Lalka Prusa. Kiedy rozma-
wiamy o tekstach holocaustowych, to czasami „brakuje im słów”.
Ireneusz Statnik: Ja chciałbym jednak odnieść się polemicznie do wypowiedzi 
Ingi w dwóch kwestiach. 

Nie dysponuję żadnymi wynikami badań, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną 
mojego pokolenia, ale mogę posłużyć się osobistym wspomnieniem. W klasie 
siódmej szkoły podstawowej było nas trzech. Pierwszy – to ja, drugi – Rafał Makała, 
szczeciński historyk sztuki, trzeciego nie będę wymieniał z imienia i nazwiska. 
Interesowaliśmy się flotami, okrętami wojennymi, wciągał nas ten temat. Kiedyś 
wpadł nam w ręce niemiecki rocznik flot z 1942 roku. Tak sobie to przeglądaliśmy, 
ale – pamiętam jak dziś – z pełną świadomością, że to jest po ataku Niemiec hitle-
rowskich na Związek Sowiecki, że to jest po upadku Francji, po zajęciu Narwiku... Ta 
świadomość była czymś oczywistym. I można powiedzieć: byliśmy osobami zain-
teresowanymi tą tematyką. Zgoda, choć przecież dzisiaj także pracuję z uczniami 
deklarującymi humanistyczne zainteresowania. Poziom jest jednak inny.

I druga sprawa, emocjonalność uczniów. Zauważam, że ich zdolność do empatii 
jest bardzo duża. To są wrażliwi ludzie. Nie trzeba dużego wysiłku, żeby wstrzymali 
oddech – wystarczy, że powiem, co myślę.
Jerzy Madejski: Na przykład?
Ireneusz Statnik: „Wolni wśród wolnych, równi wśród równych”. Czasem takie 
hasło wbija ich w ziemię.
Sławomir Iwasiów: To ja może spróbuję porównać takie fragmenty w obu książ-
kach, które właśnie trzeba emocjonalnie przeżyć, a jednocześnie takie, żeby dało 
się pokazać różnice między nimi. Weźmy historię siostrzenicy Tosi. W Zdążyć przed 
Panem Bogiem to jeden akapit, krótki i zwięzły, sucho, choć wystarczająco szcze-
gółowo opisujący tragiczną sytuację, w której chłopak siostrzenicy Tosi zasłania 
ręką przed kulą brzuch ciężarnej dziewczyny. Tylko tyle. W I była miłość w getcie 
to wydarzenie zostało inaczej opisane. Cały rozdział, zatytułowany Daleka kuzyn-
ka Tosi, jest jemu poświęcony. Tutaj mamy szczegóły: odstrzeloną rękę z lejącą 
się krwią, rozerwany brzuch dziewczyny, płód na wierzchu... Którą z tych wersji 
wybrać? Czy można je wartościować?
Sławomir Buryła: Różnica między nimi polega na odrębnej wrażliwości. Nowszy 
tekst został napisany pod dyktando rynku literackiego, który domaga się dopo-
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wiedzeń, wyrazistości. Czasem zadaję sobie pytanie: dlaczego uczniowie wciąż 
chcą słuchać o wojnie, wciąż chcą, żeby im o niej opowiadać? Może to kwestia 
pragmatyczna? Wojna pojawia się przecież wśród tematów maturalnych. Ale 
w związku z tym – co z nimi omawiać? 

Przede wszystkim nauczyciele mają niewiele godzin do dyspozycji i muszą 
wybierać, czego uczyć na lekcjach. Zgadzam się z Panem Ireneuszem Statnikiem. 
Wiedza historyczna u większości młodych ludzi stoi na tragicznym poziomie, 
a nie można niektórych rzeczy pominąć, szczególnie rozmawiając o literaturze 
wojennej na języku polskim. Dobrze, jeśli uczniowie będą odróżniać pierwszą 
wojnę od drugiej wojny światowej. Nie mam złudzeń, że maj 1940 roku i wojna 
z Francją to może być dla nich abstrakcja. Mimo wszystko trzeba prezentować 
pewne postawy moralne. Nauczyciel historii powinien to robić, ale często ta rola 
spada na polonistów.
Ireneusz Statnik: Uczniowie, nie z własnej winy, nie nadążają za nami. Historyk 
idzie z programem za polonistą, a przecież powinno być odwrotnie!
Sławomir Buryła: No właśnie, dlatego trzeba postawić pytanie: jak w związku 
z tymi ograniczeniami mówić o wojnie? Co wybierać? Czy nauczyć ich podstaw 
i przekazać opowieść o Zagładzie na poziomie elementarnym, czy zagłębić się 
w inne tematy, jak seksualność pokazana w I była miłość w getcie? Decyzja chyba 
zależy od tego, z jakimi klasami mamy do czynienia.
Ireneusz Statnik: Odpowiem może banalnie. Stoimy przed wyborem: jeśli jedno 
zagadnienie, jedną lekturę omówię dokładnie, to na drugą zostanie mi mniej 
czasu i albo nie zrealizuję jej w pełni, albo będę musiał ją pominąć.
Sławomir Buryła: Pan ma rację, to błąd systemowy. Wśród studentów obserwuję 
podobne problemy. Młodzi ludzie są dzisiaj wychowywani w innym świecie 
i musimy się zastanawiać, jak ich uczyć. Teraz wojna została zmarginalizowa-
na, co oczywiście nie jest niczym złym. Po prostu kiedyś była inaczej obec-
na, w rozmowach między pokoleniami, w szkole. Jak mówiłem, to kwestia 
odmiennej wrażliwości.
Inga Iwasiów: Widzę w porównaniu tych dwóch fragmentów kilka zagadnień 
wartych poruszenia. Mówimy, że jednak uczniowie mają inną emocjonalność, 
inaczej percypują. W porządku, ale to za mało, żeby dać im do czytania I była 
miłość w getcie. Nie będziemy raczej z nimi rozmawiać, na przykład, o szacunku 
dla ofiar, ponieważ nie dojdziemy do sensownych wniosków. Chodzi także o to, 
żeby nie epatować tym dzieckiem w rozerwanym brzuchu. Mnie to razi, może 
przerazić licealistów. To nie najlepszy sposób działania. Niedopowiedzenie u Krall 
ma jakąś wartość, choć uwarunkowana była też politycznie. W rozdziale z I była 
miłość w getcie pojawiają się Estończycy – i wiele innych skomplikowanych pro-
blemów, do których sedna nie będziemy w stanie dotrzeć na lekcjach. Dlatego 
chyba zostałabym przy Krall, ponieważ to sprawdzony tekst i jednak niepoddający 
się prawom popkultury. A ukłon w stronę komercji stanowi o pewnej słabości 
tego nowszego utworu.
Sławomir Iwasiów: Czy lektura Zdążyć przed Panem Bogiem, w związku z tym, 
co tu zostało powiedziane, jest łatwiejsza niż w wypadku I była miłość w getcie? 
Jerzy Madejski: Kłopot polega na tym, że książka Hanny Krall wcale nie jest ła-
twą lekturą. Nie można już dzisiaj liczyć na to, że wydobędzie się z niej kontekst 
historycznoliteracki. To utwór mocno uwikłany w egzystencjalizm, zanurzony 
w poetyce Nowej Fali, w tym, co było obecne w literaturze lat sześćdziesiątych. 
I to jest nie do uratowania, zresztą nie ma takiej potrzeby. 



Inny, ważny dla nas problem, również nie nadaje się do opowiedzenia w szkole. 
Tekst Zdążyć przed Panem Bogiem, moment wydania tego utworu, to są początki 
literatury Holocaustu. Spotykają się przecież dwie osoby, Marek Edelman i Hanna 
Krall, opisujące narodziny narracji o Zagładzie – swoje narodziny. Jeśli symbolicz-
nie używamy tych dwóch lektur, to tworzą one małą historię literatury. Zdążyć 
przed Panem Bogiem opowiada w nowoczesny sposób o Zagładzie, o powstawaniu 
tego nurtu. W I była miłość w getcie mamy do czynienia z kryzysem literatury, a przy 
okazji ze skomplikowanymi zagadnieniami genologicznymi, marketingowymi – 
z wielkim koncernem, napędzającym koniunkturę oraz wykorzystującym do tego 
celu temat Holocaustu i biografię Edelmana.

Powiem więcej – I była miłość w getcie to przecież nie są wyznania nihilisty. Edel-
man, mówiąc o najbardziej drastycznych przeżyciach, traktuje je afirmatywnie. 
I to argument przemawiający za lekturą tej książki. Dosłowność nie unieważnia 
wzniosłości moralnej Edelmana. Tylko jak o tym opowiadać w szkole?
Sławomir Iwasiów: No właśnie, jakie jeszcze teksty moglibyśmy wykorzystać 
w tym paśmie literatury Holocaustu? Czy może wystarczą Borowski i Krall?
Ireneusz Statnik: Ja bym wzbogacił lektury o postaci heroiczne, pokazałbym 
bohaterskie postawy. Teraz trudno mi dokładnie powiedzieć, na jakich konkretnie 
przykładach, bo wybór jest duży, ale przypomniałbym rotmistrza Witolda Pilec-
kiego albo Irenę Sendlerową. Szczególnie polecam wiersze Jana Polkowskiego, 
zwłaszcza jego Adwent, którym zajmowałem się z uczniami zainteresowanymi 
na zajęciach Międzyszkolnego Koła Polonistycznego dla gimnazjalistów oraz 
Polonistycznego Koła Olimpijskiego dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. 
Istnieje też dużo ciekawych tekstów publicystycznych na ten temat, które warto 
włączyć do programu języka polskiego.
Sławomir Buryła: Zgadzam się z Panem, to niezwykle ważne.
Anna Kondracka-Zielińska: Marzyłoby mi się, żeby omawiać na lekcjach pewne 
fragmenty, na przykład wybrane wypowiedzi profesora Władysława Bartoszew-
skiego. W wydawnictwie Świat Książki ukazały się przecież publikacje, z których 
można się dowiedzieć o jego udziale w powstaniu warszawskim i działalności  
w Żegocie. Za pomocą tej jednej postaci moglibyśmy przypomnieć, że powstanie 
w getcie i powstanie warszawskie to były dwa odrębne wydarzenia. Poza tym – co 
ważne – to postać heroiczna, zapadająca w pamięć. Osiągamy także dodatkową 
korzyść, ponieważ przy lekturze możemy przypomnieć poetykę takich gatunków, 
jak wywiad czy reportaż.

Pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy – współczesny uczeń wychowany na kul-
turze popularnej, obrazkowej, potrzebuje wielu różnych bodźców. Dlatego, aby 
zachęcić ucznia do książki, wybrałabym na początek coś multimedialnego, jak 
fragmenty filmów dokumentalnych, kronik historycznych, wywiadów, zdjęć, 
gazet o epoce, a nawet zachęcającego do interakcji, w rodzaju wizyty w Muzeum 
Powstania Warszawskiego.  
Sławomir Buryła: Dziwi mnie, że nikt nie wspomniał o Medalionach. Czy jeszcze 
omawia się ten tekst?
Anna Kondracka-Zielińska: W programie nie ma Medalionów, ale jeśli już omawia-
my jakieś opowiadanie Nałkowskiej, to przeważnie sięgamy po Profesora Spannera.
Sławomir Buryła: Ukazała się trzy lata temu biografia Spannera, która zmienia 
jego obraz jako oprawcy. Za sprawą tej książki komplikuje się sytuacja pokazana 
w noweli Nałkowskiej, co zresztą prowadzi nas do kolejnego ważnego tematu –  
okrucieństwa. Trzeba z tym uważać w szkole, bo łatwo można przekroczyć cien-
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ką granicę, za którą okrucieństwo, podobnie jak i bohaterstwo, mogą stać się 
karykaturalne.

Jestem realistą i wiem, że przy tym wymiarze godzin nie wszystko da się zrobić 
i trzeba wybierać, co i jakimi sposobami chcemy przekazać. Trzeba też rozważyć, 
jaka jest dzisiaj rola nauczyciela. Musi umieć zainteresować, co bywa bardzo 
trudne. Chyba że ktoś posiada charyzmę, a to połowa sukcesu.
Anna Kondracka-Zielińska: Można też oddziaływać na wyobrażenia i wrażliwość 
uczniów, pokazując im konkretne miejsca podczas wyjazdów edukacyjnych. 
Może wtedy przekaz literacki zostanie wzmocniony? Mam wrażenie, że czasami 
czytamy poszczególne utwory, rozmawiamy o nich, a młodzież niewiele z tego 
rozumie. Wybuchają śmiechem, ponieważ nie wiedzą, jak mają się zachowywać, 
jak zareagować. Natomiast przebywanie w takim miejscu pamięci ma szansę coś 
w nich zmienić, dać im do myślenia.

Kilka lat temu, kiedy zwiedzałam muzeum w Oświęcimiu, spotkaliśmy grupę 
z Japonii, która robiła sobie zdjęcia przy komorach krematoryjnych. Postępowanie 
Japończyków poruszyło moich uczniów! Pytali: jak można się tak zachowywać? 
To była dla nich ważna lekcja, że są miejsca, w których pewne zachowania należy 
uznać za niestosowne. Do takich miejsc nie przyjeżdża się robić zdjęć.
Jerzy Madejski: Do opisanej przez panią sytuacji pasuje wiersz Juliana Korn-
hausera z tomu Origami. To miniatura liryczna o wartości dydaktycznej, w której 
opowiada się o tym, jak Japończycy podróżują z Krakowa do Auschwitz i po 
drodze robią właśnie origami. To wiersz o obcości kulturowej wobec Zagłady. 
Jego interpretacja może być dobrym wstępem do takiej wycieczki. Oczywiście –  
samo określenie „wycieczka” źle brzmi.



Warsaw Ghetto Writing in School Education
From Hanna Krall’s Zdążyć przed Panem Bogiem to Marek Edelman’s  
I była miłość w Getcie

This article documents a debate which took place in march 2013 during an event called The Fes-

tival of Jewish Culture “Adlojada” in Szczecin (Poland). Debate was conducted with participation of 

high school teachers (Anna Kondracka-Zielińska, Ireneusz Statnik) and a few academic researchers 

concerned about Holocaust literature (such as Sławomir Buryła). Debate revolved around the theme 

of Holocaust literature in Polish educational system and changes of the reading list, which contains 

examples of classical literary work (Hanna Krall’s Zdążyć przed Panem Bogiem) but could be extended 

with a new titles (like Marek Edelman’s I była miłość w getcie).

Translated by Sławomir Iwasiów
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Uczniowie 
Strzemińskiego 
Przyjaciele Żydzi

Cykl kolaży Władysława Strzemińskiego, objętych wspólnym tytułem Moim 
przyjaciołom Żydom, powstał wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej, 
pomiędzy 1945 rokiem a początkiem 1947 roku (prace były eksponowane na 
wystawie, o której Strzemiński wspomina w liście do jednego z przyjaciół Żydów 
w lutym 1947 roku). Łącznie powstało 10 prac, z których dziewięć jest przechowy-
wanych w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, jedna pozostała w Polsce 
i stanowi dzisiaj własność Muzeum Narodowego w Krakowie1.

Seria, wstrząsająca w swej wymowie, jest istotna w twórczości Strze-
mińskiego również ze względu na użyte środki wyrazu. To jedyne prace, 
w których artysta wykorzystuje fotografie wnoszące rys realności do ry-
sunku, i zarazem jedyne kolaże w jego dorobku. Seria ta zaprzecza także 
wcześniejszym wypowiedziom Strzemińskiego o istocie malarstwa, któ-
remu nie jest potrzebny przedmiot ani narracja. Artysta powraca, podobnie 
jak w cyklach rysunków wojennych, do figuratywności. Utopijna wiara w moc 
przekazu abstrakcyjnej formy przedwojennych dzieł i teorii Strzemińskiego 
upada w zderzeniu z okrucieństwem wojny2. Narrację rysunków podkreślają 
dokumentalne fotografie z gett, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, 
często w okresie powojennym zapełniające szpalty dzienników i wydawane 
luzem jako forma druków ulotnych. Dialog rysunku i fotografii autor dopełnił 
sugestywnymi, ekspresyjnymi tytułami, które zapisał na odwrociach prac: Śladem 

1 W przeciwieństwie do katalogu prac Władysława Strzemińskiego (por. Władysław Strzemiński 
1893–1952. W setną rocznicę urodzin, katalog wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1993,  
s. 196)  Esther Levinger pracę z Muzeum Narodowego w Krakowie sytuuje poza cyklem Moim 
przyjaciołom Żydom: „Jedna nieco mniejsza praca, która znajdowała się w kolekcji Przybo-
sia, a teraz jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nie stanowi części cyklu”.  
Por. E. Levinger, Ruinami zburzonych oczodołów. Fotografia i historia, w: Władysław Strzemiński. 
Czytelność obrazów, materiały z międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Włady-
sława Strzemińskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi 13–14.10.2011, red. P. Polit, J. Suchan, Łódź 2012.

2 O problemie z twórczością abstrakcyjną wspomina Pinkus Szwarc, uczeń Strzemińskiego: „To 
[...] pozwoli zrozumieć, dlaczego po wojnie przeszedłem na malarstwo figuratywne. Bo jeśli 
ktoś – jak ja – widział nędzę i śmierć w getcie, to nie może już uprawiać sztuki dla sztuki”. Por. 
A. Kuligowska-Korzeniewska, „Ratowało mnie malarstwo...”. Rozmowa z Pinkusem Szwarcem,  
w: Łódzkie sceny żydowskie, red. M. Leyko, Łódź 2000, s. 141.
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istnienia stóp, które wydeptały [1], Wyciągane strunami nóg [2], Ruinami zburzonych 
oczodołów. Kamieniami jak głowy wybrukowano [3], Oskarżam zbrodnię Kaina 
i grzech Chama [4], Przysięgnij pamięci rąk (istnień, które nie z nami) [5], Piszczelami 
napięte żyły [6], Puste piszczele krematoriów [7], Lepka plama zbrodni [8], Czaszka 
ojca [9]3. Praca podarowana Julianowi Przybosiowi, a następnie zakupiona od 
jego spadkobierców do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, powtarza 
rysunek i układ pierwszej z przekazanych do Izraela, choć zawiera inną fotografię, 
nosi także zbliżony tytuł Śladem istnienia. Rysunki, które towarzyszą fotografiom, 
zostały zaczerpnięte z wojennych cykli artysty, są wśród nich na przykład dwa 
[1 i 7] powtarzające motyw z cyklu Deportacje (1940), kolejne dwa [3 i 5] z cyklu 
Twarze (1942). 

Julian Przyboś w tekście zamieszczonym w katalogu wystawy Katarzyny Kobro 
i Władysława Strzemińskiego, analizując formę tych prac, pisze: 

Na przykład rysunki z cyklu Deportowani, obrazujące tragedię ghetta, lub cykl rysun-
ków Ruiny. Jedną falistą linią określającą kontur, linią, zdawałoby się, w poszczególnych 
rysunkach podobną, potrafił artysta dać swym figurom ludzkim (bez zaznaczania oczu, 
ust i rysów) wstrząsający wyraz. Rysunki te, wystawione tuż po wojnie w Łodzi, zrobiły na 
mnie wrażenie silniejsze – (dlaczego nie mam tego wyznać?) – niż Guernica Picassa. (Nie 
odszukano ich na przygotowaną wystawę, zabrali je podobno uczniowie Strzemińskiego 
do Izraela)4.

W istocie w 1951 roku kolaże zabrała ze sobą wyjeżdżająca do Izraela studentka 
Strzemińskiego Judyta Sobel, która mieszkała tam do 1956 roku. Zrobiła to z pew-
nością na prośbę autora; o cyklu Moim przyjaciołom Żydom Strzemiński napisał 
w liście do jednego ze swych przedwojennych uczniów Samuela Szczekacza: 

Na początku br. miałem w Łodzi wystawę Pamięci przyjaciół Żydów, gdzie wykorzysta-
łem swoje rysunki wojenne w zestawieniu z fotografiami. Utworzył się w ten sposób cykl, 
któryby się nadawał do druku, jako teka graficzna. Dałem po wystawie te grafiki jednemu 
z Haszomeru, by odszukał Pana adres i przesłał te rysunki do Palestyny. Chciałbym, by 
Pan tam zrobił wystawę tych rysunków, a później Pan może z nimi robić, co Pan zechce5. 

Wspomina o nich przyjaciel Samuela Szczekacza i także uczeń Strzemińskiego, 
Pinkus Szwarc: „[...] Strzemiński po ostatniej wojnie wykonał cykl fotomontaży 
pt. Moim Przyjaciołom Żydom. Znajdują się one w Yad Vashem. Tam je posłał, do 
Jerozolimy [...]”6.

Władysław Strzemiński przybył do Łodzi w 1931 roku z początkiem roku szkol-
nego. Wkrótce po przeprowadzce został powołany na stanowisko kierownika 
Publicznej Szkoły Dokształcania Zawodowego nr 10, nastawionej na kształce-
nie w dziedzinie drukarstwa i typografii. Od początku swej pracy pedagogicz-
nej w Łodzi miał skrystalizowane, dość nowatorskie na owe czasy podejście  

3 Kolejność prac nie została określona przez autora, tu przedstawiona została według Władysław 
Strzemiński 1893–1952..., op. cit., s. 195–196.

4 J. Przyboś, Nowatorstwo Strzemińskiego, w: Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, katalog 
wystawy, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź 1956, s. 7–8. Przyboś błędnie podaje tytuły cykli: 
Deportowani to zapewne Deportacje, Ruiny – Wojna domom.

5 List Władysława Strzemińskiego do Samuela Szczekacza z 26 października 1947 roku jest repro-
dukowany w katalogu wystawy Samuel Szczekacz 1917–1983, ed. U. Graul, Galerie Berinson, Berlin 
2009, s. 46–47.

6 A. Kuligowska-Korzeniewska, „Ratowało mnie malarstwo...”, op. cit., s. 129–130.
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do sposobu kształcenia. 31 października 1931 roku wygłosił na ten temat odczyt 
w łódzkim Instytucie Propagandy Sztuki, opublikowany później w czasopiśmie 
„Droga”7. Opracowany przez niego system nauczania opierał się na założeniu, że 
nauka nie może być tylko wyuczeniem rzemiosła, ale powinna poszerzać wiedzę 
uczniów w zakresie powiązanym z wybranym zawodem, uczniowie powinni 
otrzymać nie gotowe recepty, lecz „fundament wiedzy”. Strzemiński – autor 
nowego, maksymalnie uproszczonego kroju liter w alfabecie łacińskim i twórca 
wielu opracowań typograficznych – widział ogromną potrzebę uczenia historii 
form w sztuce i w ten sposób przygotowywania młodego pokolenia do samo-
dzielnych wyborów i twórczej inwencji. Chciał, żeby nowa forma w typografii nie 
tyle była efektem wyuczenia zawodu, ile wypływała z wiedzy i mogła być twórczo 
przełożona na wykonywane projekty. Dzięki temu projekt byłby wyrazem świa-
domości i umiejętności ucznia, a nie świadectwem jego biegłości rzemieślniczej 
w powielaniu schematów. 

Punktem wyjścia w wykładach artysty z historii sztuki było malarstwo Paula 
Cézanne’a, które stanowiło znaczącą zapowiedź kubizmu i rewolucję w dotych-
czasowym sposobie przedstawiania. Kolejne zajęcia dotyczyły suprematyzmu, 
neoplastycyzmu i unizmu, którego twórcą był sam Strzemiński. Uważał on, że 
sztuka jest w ciągłym rozwoju i każdy kolejny kierunek stanowi naturalne następ-
stwo i udoskonalenie poprzedniego. Aby zrozumieć sztukę nowoczesną, każdy –  
zarówno artysta, jak i widz, odbiorca dzieła – powinien poznać wcześniejsze 
kierunki i sposób percepcji sztuki. Uczniowie Strzemińskiego mieli opanować 
nie tylko teoretyczne podstawy sztuki, ich zadaniem było także rozwiązywanie 
zadań plastycznych, mających wykazać praktyczne zrozumienie reguł analizo-
wanego kierunku. W Łodzi istniały wyjątkowe warunki do takiej analizy –  
Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”, prezentowana 
w Muzeum Historii i Sztuki imienia Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów 
(dzisiaj Muzeum Sztuki w Łodzi) stanowiła oczywiste odniesienie dla prowa-
dzonych lekcji. Dzięki zbiorom zgromadzonym przez grupę „a.r.”, a przede 
wszystkim Strzemińskiego, jego uczniowie kształtowali zdolność tego, co 
później mieli realizować w swoich kompozycjach. 

Niewiele byłoby informacji o historii spotkania kilku chłopców żydowskiego po-
chodzenia8 z Władysławem Strzemińskim, gdyby nie rozmowa Anny Kuligowskiej- 
-Korzeniewskiej z najmłodszym z nich, Szwarcem. Mówił on: 

Było nas trzech przyjaciół z jednej drużyny harcerskiej: ja, Samuel (Szmul) Szczekacz 
(to takie polskie nazwisko, że w Izraelu zmienił je na Zur) oraz Julek Lewin, który zginął 
w getcie warszawskim. Był z nami jeszcze Juda (Jehuda) Tarmu, ale on szybko odpadł. 
Tak została nas trójka9.  

Z dalszej relacji dowiadujemy się, że grupę chłopców pragnących podjąć 
naukę rysunku przedstawił Strzemińskiemu w 1935 roku Mojżesz Broderson, 
współtwórca grupy Jung Jidysz. Jechuda Tarmu dość szybko zrezygnował z lekcji, 
pozostali trzej uczęszczali na nie do 1938 roku. Dwaj starsi w 1935 roku byli już po 
maturze, mieli także opanowane podstawy rysunku na lekcjach prowadzonych 
przez Maurycego Trębacza.

7 W. Strzemiński, Sztuka nowoczesna a szkoły artystyczne, „Droga” 1932, nr 3, s. 258–278.
8 Byli to: Samuel Szczekacz [Samuel Zur] (1917–1983), Julian Lewin (1917–1940), Pinkus Szwarc 

[Pinchas Shaar] (1923–1996) i Jechuda [Yehuda] Tarmu (1919–2000).
9 A. Kuligowska-Korzeniewska, „Ratowało mnie malarstwo...”, op. cit., s. 129.



Maurycy Trębacz (1861–1941) osiadł w Łodzi po pierwszej wojnie światowej, 
ale bywał tu wcześniej u swych przyjaciół: Samuela Hirszenberga (1865–1908) 
i Natana Altmana (1864–1929). Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
akademii w Monachium, gdzie otrzymał srebrny medal za obraz Z martyrologii, 
oraz akademii Colarossi w Paryżu10. W 1886 roku za obraz Miłosierny Samarytanin 
otrzymał złoty medal na Powszechnej Wystawie Światowej w Chicago11. Wkrótce 
jednak, uhonorowany kilkoma ważnymi nagrodami, młody absolwent zaczął 
malować niewielkiego formatu portrety, martwe natury i dość banalne, senty-
mentalne sceny rodzajowe, które były chętniej kupowane niż wielkoformatowe 
płótna o  tematyce historycznej czy biblijnej. Natomiast niezależnie od dokonań 
o charakterze komercyjnym, interesował się światem polskich Żydów i – łamiąc 
religijny zakaz przedstawiania postaci ludzkiej w sztuce – zaczął malować sceny 
przedstawiające obyczajowość żydowską, modlących się ludzi, portrety rabi-
nów z atrybutami charakterystycznymi dla ich wyznania. Zarówno Trębacz, jak 
i Hirszenberg są jednymi z pierwszych, którzy prezentowali obyczaje i tradycję 
Żydów niejako od wewnątrz; dla nich rytuały społeczności żydowskiej nie były 
nieco egzotycznym tematem malarskim, znali je i rozumieli. 

Trębacz miał w Łodzi kilka wystaw, lecz jego obrazy słabo się sprzedawały, 
dlatego w 1932 roku Rada Miejska Łodzi przyznała artyście dożywotnią zapomo-
gę, pozwalającą złagodzić trudną sytuację materialną. Do 1939 roku prowadził 
on również szkołę rysunku, w której właśnie Szczekacz i Lewin pobierali naukę. 
Szwarc pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiał w drużynie harcerskiej, w której 
wykonywał różne prace plastyczne. Sam wspomina, że innej możliwości dla mło-
dzieży żydowskiego pochodzenia właściwie w Łodzi nie było – szkołę malarstwa 
(Szkołę Sztuk Pięknych i Przemysłu Artystycznego w Łodzi imienia Cypriana Kamila 
Norwida) prowadził Wacław Dobrowolski, „wściekły antysemita”12, jak wspomina 
go Szwarc. Dobrowolski, dość słaby malarz pejzaży i martwych natur, był zaciekłym 
przeciwnikiem wszelkiej nowoczesności w sztuce, a zwłaszcza twórczości Strze-
mińskiego, którego oskarżał o bolszewizm. W proteście przeciw uhonorowaniu 
artysty nagrodą miasta Łodzi w 1932 roku (sam był konkurentem Strzemińskiego 
do tej nagrody) założył stowarzyszenie „Ryngraf”13, którego członkami zostali, 
oprócz Dobrowolskiego, rzeźbiarz Zygmunt Kowalewski, zajmujący się tkaniną 
Jan Malik oraz tworzący witraże Franciszek Walczowski. Do ciekawostek należy 
fakt, że w 1955 roku w katalogu indywidualnej wystawy Dobrowolskiego znaj-
dujemy takie słowa: 

Obce były zawsze Dobrowolskiemu „smaczki” mieszczańskich malarzy okresu przed- 
wojennego, wszystkie hasła „sztuki dla sztuki”, „czyste formy” i inne tym podobne  
poglądy, za pomocą których estetyka burżuazyjna usiłuje odciągnąć artystę od realnego, 
rzeczywistego życia i pchnąć go w objęcia sytego mieszczucha-dekadenta14. 

10 Szerzej zob. Maurycy Trębacz 1861–1941, oprac. R. Piątkowska, katalog wystawy, Żydowski Instytut 
Historyczny w Warszawie; Muzeum Historii Miasta w Łodzi, Warszawa 1993, s. 203.

11 Maurycy Trębacz, http://en.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Tr%C4%99bacz (dostęp 29.06.2013).
12 A. Kuligowska-Korzeniewska, „Ratowało mnie malarstwo...”, op. cit., s. 129.
13 Szerzej o Dobrowolskim i „Ryngrafie” oraz wydawnictwie tego stowarzyszenia por. J. Ładnowska, 

„Polska druga” i okolice, w: Sztuka w Łodzi (3). Sztuka obok awangardy, Materiały Sesji Naukowej 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź 2005, s. 63–84.

14 A. Kossakowski, [b.t.], w: XXXV lat pracy artystycznej wystawa zbiorowa Wacława Dobrowolskiego, 
katalog wystawy, Radom 1955, s. 9–10.
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Bolszewizm, o który oskarżał Strzemińskiego 
Dobrowolski, zmienił się w estetykę burżuazyjną. 

Wobec braku możliwości dalszego kształce-
nia się w Łodzi Lewin, Szczekacz i Szwarc popro-
sili Mojżesza Brodersona15 o umówienie ich ze 
Strzemińskim. Spotkanie odbyło się w kawiarni 
„Astoria”. Strzemiński, który nie miał w domu 
pracowni, zaproponował lekcje w szkole, w któ-
rej uczył. Zapisał także swych podopiecznych 
na zajęcia z liternictwa, które prowadził Stefan 
Wegner, i na zajęcia z litografii. Sam Strzemiński 
prowadził dla nich kurs zgodnie z programem, jaki opracował. Nauka była zatem 
teoretycznym i praktycznym poznawaniem zagadnień związanych z kubizmem, 
suprematyzmem, neoplastycyzmem, a także unizmem. 

Artysta widział w kompozycji plastycznej porządek, który powinien przeniknąć 
do życia. Uważał też, że: 

[...] dążenie do jednolitej organizacji jest najgłębszym i najbardziej powszechnym im-
pulsem naszych czasów. Ono jest podłożem społecznym unizmu. Zmiany w organizacji 

15 Szerzej o Mojżeszu Brodersonie zob. G. Rozier, Mojżesz Broderson od Jung Idysz do Araratu, tłum. 
i wstęp J. Ritt, Łódź 2008, a także: C. Shmeruk, Mojżesz Broderson a teatr w języku jidysz w Łodzi 
(przyczynki do monografii), w: Łódzkie sceny żydowskie, op. cit., s. 61–75.

Od lewej: Julian Lewin, Samuel Szczekacz, 
Pinkus Szwarc, Park im. Henryka Sien-
kiewicza [przed Instytutem Propagandy 
Sztuki], Łódź 1938. Zdjęcie przekazane 
przez Pinkusa Szwarca do Archiwum Mu-
zeum Sztuki w Łodzi



państw idą w kierunku ponadindywidualnego układu 
równorzędnych współzależnych elementów [...]16.

 
Zadaniem dzisiejszem jest nie napięcie sił dynamicz-

nych systemu, wytrąconego z równowagi i przezwycięża-
jącego jedną katastrofę przy pomocy innej – lecz organicz-
na budowa zrównoważonej całości i organizacja systemu 
jednolitych sił społecznych17.

 
Unizm, zgodnie z ideą Strzemińskiego, był kierunkiem w sztuce, który w sposób 

najbardziej aktualny odzwierciedlał dążenia do organizacji życia społecznego. 
Założeniem unizmu było tworzenie obrazów całkowicie abstrakcyjnych, pozba-
wionych wszelkich asocjacji przedmiotowych. Każdy fragment obrazu miał być 
tak samo ważny dla całości, jak pozostałe. Oznaczało to rezygnację z kontrastu, 
wszelkich form przeciwstawnych sobie bądź dynamicznych. 

Uczniowie Strzemińskiego mieli za zadanie tę myśl nauczyciela zanalizować 
i rozwinąć zarówno w praktyce, jak i założeniach teoretycznych własnej twórczo-
ści. Z lekcji pod kierunkiem Strzemińskiego wynieśli także wiedzę o kompozycji 
obrazu i sporo umiejętności praktycznych. Obok malarstwa zajmowali się również 
grafiką, rzeźbą, fotomontażem, projektowaniem graficznym i typografią.

Dzięki rekomendacji Strzemińskiego już pod koniec 1936 roku wszyscy trzej 
zostali członkami Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Łodzi, 
co pozwoliło im brać udział w wystawach organizowanych przez ten związek18. 
Wysyłali swoje prace na wystawy ZZPAP-u w Łodzi, Krakowie i Lwowie. W 1938 
roku „Forma”, pismo łódzkiego oddziału ZZPAP-u, zamieściła reprodukcje prac 

16 W. Strzemiński, Dyskusja L. Chwistek – W. Strzemiński, „Forma” 1935, nr 3, s. 4. 
17 W. Strzemiński, Matejko, „Forma” 1936, nr 4, s. 6.
18 Lewin i Szczekacz mieli wówczas dziewiętnaście lat, Szwarc był o sześć lat młodszy, zatem fakt, 

że mógłby zostać członkiem ZZPAP-u jest dość zaskakujący, nie znam też dokumentu umożliwia-
jącego potwierdzenie tego faktu, chociaż wspomina o tym Szwarc w przytaczanej już rozmowie 
z Anną Kuligowską-Korzeniewską. Tę informację podaje również Zenobia Karnicka, Julian Lewin, 
Samuel Szczekacz-Zur, Pinkus Szwarc [Pinchas Shaar], w: Polak, Żyd, artysta. Tożsamość a awangarda, 
folder wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi 17.10.2009–31.01.2010, Łódź 2009, s. 34.

Od lewej: Pinkus Szwarc, Samuel Szcze-
kacz, Genia Heiman, Julian Lewin, Park 
im. Henryka Sienkiewicza [przed Insty-
tutem Propagandy Sztuki], Łódź 1938. 
Zdjęcie przekazane przez Pinkusa Szwar-
ca do Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Julian Lewin, obraz b.t., oryginał nie-
znany, repr.  „Forma” 1938, nr 6, s. 23

całej trójki, jak również ich krótkie teksty teoretyczne, 
dotyczące własnej twórczości. 

Lewin obok swojego obrazu reprodukowanego  
w „Formie” pisze:

Historyczny rozwój zagadnienia formy, jako zasadniczego przedmiotu badań sztuki 
abstrakcyjnej, prowadzi konsekwentnie do unizmu. Dualizmowi dynamicznemu for-
my barokowo-suprematycznej przeciwstawia unizm koncepcję obrazu jako jednolicie 
zbudowanego organizmu, opartego na jednozgodności i równorzędności wszystkich 
elementów budowy19.

Bardzo zbliżony tekst przy reprodukcji swojego obrazu umieścił Szczekacz:

System kompozycyjny baroku i kierunków wywodzących się z niego (Cézanne, kubizm), 
opierał się na zasadzie kontrastów. Jednolitość obrazu starano się osiągnąć przez skon-
trastowanie poszczególnych elementów budowy (linii, płaszczyzny, koloru i faktury) [...]. 
Systemowi dynamizmów i supremacji barokowo-kubistycznej przeciwstawiamy unizm 
kompozycyjny elementów równorzędnie – współzależnych20. 

Praca, prezentowana na zdjęciu, rzeczywiście spełnia warunek kompozycji 
unistycznej, jest także przykładem próby rozwinięcia tematu na podstawie ty-
pograficznego doświadczenia artysty. W zachowanej w Muzeum Sztuki w Łodzi 
tece jego litografii jedna z nich powtarza reprodukowany obraz.

Najbardziej swobodny tekst napisał Szwarc: 

19 J. Lewin, [b.t.], „Forma” 1938, nr 6, s. 23.
20 S. Szczekacz, [b.t.], „Forma” 1938, nr 6, s. 25.



Samuel Szczekacz, Kompozycja 
unistyczna, oryginał nieznany, 
repr. „Forma” 1938, nr 6, s. 25

Niezdolność abstrakcyjnego myślenia charakte-
ryzuje każdą prymitywną umysłowość. [...] Człowiek 
dojrzały natomiast, o minimalnej nawet inteligencji, 
tę zdolność abstrakcyjnego myślenia, w większym 

lub mniejszym stopniu posiada. [...] Jeden z etapów po tej linii – od przedmiotowości 
w obrazie do czystego malarstwa – stanowi reprodukowany obraz21.

 
W 1938 roku Strzemiński powierzył Samuelowi Szczekaczowi projekt układu 

graficznego tomiku wierszy zatytułowanego Motorem słów Leona Grabowskiego,  
który został wydany w Publicznej Szkole Dokształcania Zawodowego nr 10 w Ło-
dzi22. Wkrótce potem Szczekacz wyjechał z Łodzi z zamiarem podjęcia studiów 
architektonicznych w Belgii. Zabrał ze sobą sporą część swojego dorobku arty-
stycznego. W Muzeum Sztuki w Łodzi znajduje się zaledwie jeden jego obraz 
Kompozycja kubistyczna (1937) oraz teka szesnastu litografii, na którą składają się 
dwie Kompozycje neoplastyczne, jedna Kompozycja neoplastyczno-kubistyczna, 
dziesięć Kompozycji kubistycznych i trzy Kompozycje unistyczne. Na przykładzie tej 
teki prześledzić można etapy nauki pod kierunkiem Strzemińskiego. Szczekacz 
nie pozostał długo w Belgii, wiosną 1939 roku wyjechał do Palestyny. Zmienił 
nazwisko na Zur, zajmował się projektowaniem graficznym i przestrzennym. 

21 P. Szwarc, [b.t.], „Forma” 1938, nr 6, s. 25–26.
22 Janusz Zagrodzki przypisuje autorstwo tomiku Władysławowi Strzemińskiemu. Por. J. Zagrodzki, 

Harmonia jedności, w: Samuel Szczekacz 1917–1983, op. cit., s. 133.
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W 1983 roku przyjechał do Paryża na wystawę 
Presences Polonaises23, na której po raz pierwszy 
od lat eksponowane były jego prace graficzne 
z okresu przedwojennego. W Paryżu zmarł nagle 
na atak serca. 

Dorobek artystyczny Szczekacza został przez 
niego wywieziony z Polski w 1938 roku i dzięki temu ocalał. Po śmierci artysty 
zakupił go Hendrik A. Berinson, niemiecki kolekcjoner i właściciel galerii w Ber-
linie. Katalog wydany przez galerię w 2009 roku pozwala przyjrzeć się całkiem 
sporej i ciekawej spuściźnie tego mało znanego w Polsce artysty. Szczególnie 
interesujące są fotografie prezentujące konstrukcje przestrzenne Szczekacza i jego 
przyjaciół, stanowiące pomost między architektonami Malewicza a kompozycja-
mi przestrzennymi Kobro. Szwarc, poproszony o wskazanie, która z konstrukcji 
przestrzennych widocznych na zdjęciu była jego autorstwa, odpowiedział: 

Jeżeli chodzi o identyfikację załączonego zdjęcia rzeźby przestrzennej, to byłoby 
prawie niemożliwe, z powodu, że byliśmy tak zahipnotyzowani nowoczesnością prac 
Strzemińskiego i Kobry, że wszystko produkowane przez nas było dosłownym kopjowa-
niem ich form i techniki. Pamiętam tylko, że J. Lewin robił tego rodzaju rzeźby24.

W 1939 roku Broderson zaprosił Lewina i Szwarca do opracowania graficznego 
swojego poematu Jud (Żyd). Wykonali oni projekty strony tytułowej i ilustracje 
techniką fotomontażu (wówczas tak nazywano technikę fotokolażu). Wykorzystali 
do tego zdjęcia Mendla Grossmana, późniejszego fotografa getta w Łodzi, co 
zapoczątkowało przyjaźń pomiędzy Grossmanem a Szwarcem. Publikacja ukazała 
się drukiem tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej i prawie cały jej nakład 
zaginął w czasie wojny. W dokumentacji Muzeum Sztuki w Łodzi znajdują się, ofia-
rowane przez artystę, dwie barwne fotografie wykonanych przez niego ilustracji.

23 Presences Polonaises. L’art vivant autour du musée de Łódź, Centre Georges Pompidou 23.06–
26.09.1983, Paris 1983.

24 Cytat pochodzi z listu Pinkusa Szwarca z 26 kwietnia 1991 roku [wówczas nazywał się Pinchas 
Shaar] do Muzeum Sztuki, por. ibidem, s. 124.

Pinkus Szwarc, obraz b.t., oryginał  
nieznany, repr. „Forma” 1938, nr 6, s. 25

   



Dalszą naukę i praktykę malarską Lewina 
i Szwarca przerwała wojna. Szwarc za namo-
wą Strzemińskiego wyjechał wraz z braćmi do 
Lwowa, gdzie dzięki pomocy Leona Chwistka 
znalazł pracę i mieszkanie, ale na wieść o two-
rzeniu getta w Łodzi wrócił do pozostawio-
nych tu rodziców. Przeżył okupację w łódzkim 
getcie do czasu jego likwidacji jesienią 1944 

roku, później wraz z rodziną został wywieziony do obozu w Sachsenhausen, 
w którym także udało mu się przetrwać. Po wojnie na krótko wrócił do Łodzi, ale 
już w 1945 roku wyjechał. Mieszkał początkowo w Monachium, potem w Paryżu, 
w latach pięćdziesiątych wyjechał do Izraela, a w końcu zamieszkał w Stanach 
Zjednoczonych. Zajmował się malarstwem, jest również autorem licznych ilu-
stracji książkowych. Julian Lewin został zamordowany w 1942 roku w Treblince.

Strona pierwsza i kolofon tomiku poezji 
Leona Grabowskiego Motorem słów 
w układzie graficznym Samuela Szcze-
kacza, Łódź 1938
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Na stronach 123–125: list Pinkusa 
Szwarca do Muzeum Sztuki w Łodzi 
z 26 kwietnia 1991 roku
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Strzemiński’s Students. Friends Jews

In 1935–1938 three Jewish boys studied drawing with Władysław Strzemiński. They were Samuel 

Szczekacz [Samuel Zur] (1917–1983), Julian Lewin (1917–1940) and Pinkus Szwarc [Pinchas Shaar] 

(1923–1996). Their artistic output is an interesting influence in the unism theory and is an example 

of practical use of the graphic projecting rules given by the teacher. Among his numerous friends of 

Jewish origins, Strzemiński dedicated them his series of collages entitled Moim przyjaciołom Żydom 

(1945–1947) (For my Friends Jews).

Translated by Marek Pietrusewicz
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Sztuka w getcie 
warszawskim. Funkcje, 
ikonografia, postawy 
wobec rzeczywistości

Sztuka Holocaustu1 jest zjawiskiem wyjątkowym w kręgu kultury europejskiej. 
Niezwykle trudne warunki, w jakich powstawała, miały zasadniczy wpływ na 
postawy artystów wobec rzeczywistości, a tym samym na treść i formę ich dzieł. 
Do typowych dla czasów wojennych czynników determinujących ludzki los, jak 
stan zagrożenia, przemoc, niepewność istnienia, utrata dóbr materialnych, do-
łączyły nowe – planowe wyniszczanie wybranych grup społecznych i narodów 
najpierw w gettach i obozach koncentracyjnych, a w konsekwencji Zagłada. 

Zagłada jest stale obecna w sztukach plastycznych. Artyści do dziś podej-
mują ten temat, próbując uchwycić istotę tego niespotykanego w dziejach 
Europy ludobójstwa w coraz innych formach wypowiedzi. Podstawowym 
zagadnieniem związanym ze sztuką powstającą w odizolowanym od świata, 
zatłoczonym getcie, w którym ludzie, w nieustannej obawie o życie, więk-
szość sił poświęcali na zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, 
jest pytanie o celowość i rolę twórczości artystycznej. Pamiętać przy tym 
należy, że rola ta miała dwoisty charakter – inny dla okupanta, inny dla jego 
ofiar. W okresie okupacji sztuka miała służyć celom propagandowym, podnosić 
morale więźniów i osłabiać ich czujność. Dla  poszczególnych przedstawicieli 
władzy obiekty sztuki stanowiły często „lokatę kapitału”, niekiedy – na przykład 
w formie portretów zamawianych u artystów – były swego rodzaju pamiątkami 
chwały wojennej2.

1 Terminem tym określam twórczość plastyczną z okresu drugiej wojny światowej tworzoną 
przez Żydów w obozach koncentracyjnych, gettach, w ukryciu, partyzantce. Więcej na ten 
temat zob. M.S. Constanza, The Living Witness: Art in the Concentration Camps and Ghettos, 
New York–London 1982; J. Jaworska, Nie wszystek umrę... Twórczość plastyczna Polaków w hi-
tlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych 1939–1945, Warszawa 1975; J. Jaworska, 
Polska sztuka walcząca 1939–1945, Warszawa 1985; Spiritual Resistance: Art from Concentration 
Camps 1940–1945. A Selection Drawings and Paintings from the Collection of Kibbutz Lohamei 
Hagetaot, red. M. Novitch, L. Dawidowicz, Philadelphia 1981; Testimony Art of the Holocaust, 
Yad Vashem – The Holocaust Martyr’s and Heroes Remembrance Authority, Jerusalem 1986; 
S. Milton, In Fitting Memory. The Art and Politics of Holocaust Memorials, Detroit 1991; B. Lang, 
Holocaust Representation. Art within the Limits of History and Ethics, Baltimore 2000; J. Blatter, 
S. Milton, Art of the Holocaust, London 1982; G. Sujo, Legacies of Silence. The Visual Arts and 
Holocaust Memory, London 2001.

2 M.S. Constanza, The Living Witness..., op. cit., s. 17.

Magdalena Tarnowska



Dla ofiar sztuka miała całkowicie inne znaczenie. Badacze życia społecznego 
w gettach oraz świadkowie zdarzeń próbujący na bieżąco je komentować za-
uważają, że wszelkie rodzaje aktywności w obrębie kultury – nauka, edukacja, 
twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, teatr, kabaret – były przede wszystkim 
walką o zachowanie człowieczeństwa, sprzeciwem wobec polityki okupanta 
zakładającej sprowadzenie wybranych grup do roli niewolników pozbawionych 
jakichkolwiek dążeń poza zaspokojeniem potrzeb fizycznych3. Wydaje się, że 
słowa Tadeusza Kantora w pełni opisują właściwość sztuki tamtych czasów:  

[...] im tragiczniejszą była ta rzeczywistość, tym silniejszy był wewnętrzny nakaz odpo-
wiedzi, stworzenie rzeczywistości innej, wolnej, autonomicznej, zdolnej odnieść moralne 
zwycięstwo nad tamtą, zatriumfować, przywrócić czasowi naszemu duchową godność4. 

Analiza sztuki Holocaustu pozwala wyróżnić jej dwie zasadnicze funkcje – 
dokumentacyjną i terapeutyczną. Chęć zachowania w pamięci ginącego świata 
towarzyszyła ludziom przez cały czas okupacji5. Była motorem powstawania 
tajnych archiwów między innymi w gettach w Warszawie, Kownie, Łodzi, Terezinie. 

Jesteśmy wszyscy zobowiązani – pisał 25 czerwca 1943 roku Abraham Tory, twórca 
tajnego archiwum getta w Kownie – w pierwszym rzędzie do utrwalenia wydarzeń, lu-
dzi i ich działań, myśli, wyobrażeń, rzeczy w słowach pisanych, w malarstwie, w każdym 
miejscu i w każdy dostępny nam sposób6. 

O szczególnym znaczeniu plastyki w dokumentacji zdarzeń przesądzały uni-
wersalne, niewymagające znajomości języka, czytelne dla każdego odbiorcy 
środki wyrazu. Abraham Tory zanotował: „Słowo pisane nie wystarczy. Bez wy-
obrażenia graficznego prawda o walce i cierpieniu pod okupacją nazistowską nie 
mogłaby być w pełni udokumentowana”7.

3 Polityka hitlerowska zakładała całkowitą likwidację kultury żydowskiej. Na przełomie lat 1939 i 1940 
wszystkie żydowskie instytucje kulturalne zostały zamknięte, wiosną 1940 roku Wydział Propagandy 
GG (Abteilung Volksaufklarung und Propaganda) zakazał działalności kulturalnej. Od końca 1940 
roku do wiosny 1942 roku nastapiło złagodzenie restrykcji w związku z ideą eksploatacji gospodar-
czej Żydów. Zob. Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970, s. 129;  
B. Engelking, Zagłada i pamięć: doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji 
autobiograficznych, Warszawa 1994, s. 163. Autorka nazywa działalność kulturalną „realizacją wolności”.

4 Wypowiedź artysty zawarta w filmie dokumentalnym o Tadeuszu Kantorze: tadeusz.kantor@eu-
ropa.pl, reż. i scen. K. Miklaszewski, Studio Filmowe „Kalejdoskop”, Kraków 2011, 53 min. Tadeusz 
Kantor (1915–1990) – reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf.

5 Największe archiwum na terenie okupowanej Polski powstało w getcie warszawskim. Jego inicja-
torem był Emanuel Ringelblum (1900–1944) – historyk, nauczyciel, doktor filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Założona przez niego konspiracyjna organizacja Oneg Szabat (Radość Soboty), 
gromadziła materiały dokumentujące wszystkie aspekty życia w getcie. Jest to tak zwane Archi-
wum Ringelbluma. Zostało wpisane na listę UNESCO „Memory of the World” (Pamięć Świata) 
5 lipca 1999 roku. Archiwum znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie.

6 Podaję za: United States Holocaust Memorial Museum, Hidden History of the Kovno Ghetto: A Project 
of the United States Holocaust Memorial Council, Washington 1997, s. 164. Abraham Golub-Tory 
(1909–2001) – prawnik, działacz syjonistyczny. W getcie koweńskim był sekretarzem Judenratu, 
kierował tajnym archiwum, które ukrył na terenie getta. Zawierało ono między innymi prasę 
z opisami wydarzeń, prace plastyczne,  pamiętniki, wiersze. Po wyzwoleniu odnalezione archi-
wum zabrał ze sobą do Polski, następnie do Izraela. W 1988 roku opublikowano jego pamiętnik 
z getta zatytułowany Surviving the Holocaust: The Kovno Ghetto Diary, ed. M. Gilbert, D. Porat,  
J. Michalowicz, tłum. A. Thory, J. Michalowicz, Harvard 1990.

7 M.S. Constanza, The Living Witness..., op. cit., s. 1.
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W ekstremalnych warunkach getta funkcja terapeutyczna sztuki była niezwykle 
istotna. Kontakt z nią – czy to w akcie tworzenia, czy podczas jej odbioru – cho-
ciaż na kilka chwil pozwalał na zapomnienie o okrutnej rzeczywistości, dawał 
możliwość doświadczenia katharsis8. Zrozumiały staje się zatem wzrost zainte-
resowania kulturą odnotowany w wielu relacjach z getta warszawskiego9. Opis 
jednego z koncertów, które odbywały się na przełomie lat 1941 i 1942 w dawnym 
kinie Femina, autorstwa Janiny Bauman, potwierdza uzdrawiającą rolę sztuki: 

Tylu świetnym muzykom przydarzyło się żydowskie pochodzenie, że w getcie powstała 
orkiestra symfoniczna wysokiej klasy. Dyrygentem był Szymon Pulman. [...] Orkiestra grała 
symfonię Patetyczną Czajkowskiego. W przyciemnionej sali ludzie siedzieli nieruchomo, 
głęboko wzruszeni. Później 18-letnia dziewczyna śpiewała Ave Maria Schuberta. Miała 
silny i czysty głos, który zdawał się przenikać poza ściany sali i wznosić się wysoko ponad 
świat i jego powszechną niedolę. Ludzie płakali w ciemności i ja też płakałam10. 

Podobne spostrzeżenie odnotowała Mary Berg, opisując reakcje publiczności 
odwiedzającej wystawę kończącą semestr kursów grafiki: 

Wdziałam parę osób ze łzami w oczach – jedną z tych osób był siwy profesor Majer 
Bałaban. Wyglądał na głęboko poruszonego, stojąc przed oryginalnie stylizowanym 
plakatem, na którym wypisano po hebrajsku tekst Obadiaha – czytał sobie po cichu11. 

Jednak sztuka nie była tylko ucieczką w sferę piękna i wzniosłych idei. Wskutek 
ogromu tragedii i związanego z jej odczuwaniem zaburzenia poczucia realności 
stawała się ona tak nierzeczywista, że mogła być inspiracją do tworzenia. 
Spostrzeżenia dotyczące tego zjawiska można znaleźć w wielu świadec-
twach, między innymi w dzienniku poetki Natalii Fajnberg (posługującej 
się nazwiskiem Janina Kruszewska) przebywającej w getcie warszawskim: 

W pewnej chwili uświadomiłam sobie, że zatracają się kontury rzeczywistości, że 
życie się w temat zmienia, że to życie pełne grozy, nieszczęścia i cierpienia, nędzy, 
beznadziejności i brudu i nienawiści stanie się zapewne źródłem twórczej wizji pisarzy, 
malarzy, rzeźbiarzy, poetów i muzyków i tam pozostawi swój krwawy ślad na wieki tak, że 
w sztuce utrwali się kwintesencja tragedii i dramatu, epos i liryka w monumentalnej skali, 
na wieczną pamiątkę tych, którzy oddali swoje życie na tej długiej drodze do śmierci12. 

8 Zob. między innymi J. Jaworska, Nie wszystek umrę..., op. cit., s. 5–14; M.S. Constanza, The Living 
Witness..., op. cit., s. 17.

9 Należy pamiętać, że większość relacji, na których opierają się analizy życia kulturalnego getta 
warszawskiego, była pisana przez przedstawicieli elit mających potrzebę obcowania ze sztuką 
nawet w tak trudnych warunkach życia. Podkreśla to Engelking: „Problem życia kulturalnego 
w getcie jest zniekształcony przez nadinterpretację środowisk inteligenckich”. Eadem, Zagłada 
i pamięć..., op. cit., s. 172–173.

10 J. Bauman, Zima o poranku, Poznań 1999, s. 69. Janina Bauman (z domu Lewinson, urodzona  
w 1926 roku, zmarła w 2009 roku) – pisarka. Okupację spędziła w getcie warszawskim i w ukryciu 
po stronie aryjskiej. Mieszka w Londynie. Żona Zygmunta Baumana (urodzony w 1925 roku) 
filozofa i socjologa.

11 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, tłum. M. Salapska, Warszawa 1983, s. 57.
12 N. Fajnberg, 1942 rok – czwarty rok wojny. Intra muros, maszynopis w zbiorach K. Prochaski,  

s. 40–42. Wspomnienia, pisane po stronie aryjskiej, poświęciła  głównie malarzowi Romanowi 
Kramsztykowi, osobom z najbliższego otoczenia, także życiu kulturalnemu w getcie. Natalia 
Fajnberg (z domu Kon, okupacyjne nazwisko Janina Kruszewska, 1900–1989) – prawniczka 
i poetka. Po wojnie mieszkała w Łodzi.



Getto warszawskie, zamknięte 16 listopada 1940 roku, stało się miejscem 
ostatnich, tragicznych lat życia i twórczości dla około 40 plastyków z liczącego 
ponad 100 osób środowiska13. Pozostali znaleźli się na terenach okupowanych 
przez wojsko sowieckie, a po wkroczeniu tam Niemców zginęli w gettach i obo-
zach zagłady, niektórzy artyści trafili w głąb terytorium ZSRR, garstka ukrywała 
się po tak zwanej stronie aryjskiej czy w partyzantce. Wojnę przeżyło zaledwie 
kilka osób. Listę artystów przebywających w getcie ustaliłam na podstawie ma-
teriałów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH), obejmujących 
zespoły Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS), Joint (American Jewish Joint 
Distribution Commitee – AJDC), CKŻP (Centralnego Komitetu Żydów w Polsce), 
Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych (ŻTKSP), zbiorów relacji, 
dzienników i wspomnień. Wykorzystałam również dokumenty ze zbiorów In-
stytutu Yad Vashem w Jerozolimie, kolekcji prywatnych, informacji ustnych oraz 
żydowskiej prasy powojennej. 

Można przyjąć, że od stycznia 1940 do września 1942 roku w getcie przeby-
wali14: Tadeusz Bornsztejn (z Tomaszowa Mazowieckiego), Henryk Chajmowicz 
(z Łodzi), Hersz Cyna, Boaz Dulman, Mojżesz Eljowicz, Szaja Fajgenbaum, Samuel 
Finkelstein (z Łodzi), Feliks Frydman, Henryk Gabowicz, Dawid Greifenberg, Maks 
Hanemann (z Zakopanego), Adam Herszaft, Roman Kramsztyk, Julian Lewin 
(z Łodzi), Benzion Miller, Regina Mundlak, Szloma Nusbaum, Abraham Ostrzega, 
Samuel Puterman, Henryk Rabinowicz, Irena i Natan Reingewircowie, Roman 

13 Getto warszawskie, największe na ziemiach okupowanej Polski, zostało utworzone w północ-
nej części miasta. Na obszarze blisko 400 hektarów stłoczono około 400 000 osób. Dzielnicą 
zamkniętą administrowała Rada Żydowska (Judenrat), podległa władzom okupacyjnym, na 
czele z Adamem Czerniakowem. Getto otaczał mur o wysokości trzech metrów. Od października 
1941 roku za nieuprawnione wyjście karano śmiercią. Warunki życia w getcie były bardzo trud-
ne. Przeludnienie, trudności w utrzymaniu higieny, bark żywności powodowały powstawanie 
epidemii, zwłaszcza tyfusu. Do lipca 1942 roku zmarło z głodu i chorób około 100 000 osób. 
Gmina, wraz z organizacjami samopomocowymi na czele z Żydowską Samopomocą Społeczną 
(ŻSS), finansowaną głównie przez Joint (American Jewish Joint Distribution Commitee – AJDC), 
starała się zorganizować życie dzielnicy zamknietej, zapewnić pomoc potrzebującym, pod-
trzymać działalnośc kulturalną, edukację. Poza tym działały tak zwane kuchnie ludowe Komi-
tetów Domowych, ziomkostw, środowiskowe, także schroniska. Rozwijała się też działalność 
konspiracyjna prowadzona przez ugrupowania polityczne. 22 lipca 1942 roku rozpoczęły się 
masowe deportacje ludności do obozu zagłady w Treblince. Wywieziono około 350 000 osób. 
19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie zakończone 16 maja wysadzeniem przez wojsko 
niemieckie Wielkiej Synagogi przy ulicy Tłomackie. Na temat getta warszawskiego zob. Archiwum 
Ringelbluma. Getto warszawskie, lipiec 1942 – styczeń 1943, oprac. R. Sakowska, Warszawa 1980; 
J. Kermish, To Live with Honor and Die with Honor! Selected Documents from the Warsaw Ghetto 
Underground Archives, Jerusalem 1986; Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty, 
oprac. M. Grynberg, Warszawa 1988; R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów 
w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939 – marzec 1943, Warszawa 1993;  
B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie: przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001. 

 Warszawskie środowisko żydowskie do 1939 roku było najliczniejsze w Polsce. Było zróżnicowane 
zarówno pod względem wieku, jak i postaw artystycznych. Najstarsi urodzeni byli około 1885 
roku, najmłodsi – około 1910 roku i dopiero rozpoczynali karierę. Plastycy zrzeszeni w kilku sto-
warzyszeniach i grupach, współpracowali z innymi środowiskami – literackimi, dziennikarskimi, 
teatralnymi. Podstawową pozycją na ten temat jest: J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów 
Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 229–283. Dokonując opisu tego środowiska, przy-
jęłam przede wszystkim kryterium tożsamości narodowej, przejawi ającej się w przynależności 
do żydowskich ugrupowań i stowarzyszeń, udział w życiu kulturalnym. W artykule pomijam 
osoby zasymilowane, poza Romanem Kramsztykiem, który znalazł się w getcie. Zob. M. Melchior, 
Zagłada a tożsamość, Warszawa 2004, s. 54–69.

14 Ze względu na ograniczenie objętościowe w niniejszym artykule nie zamieszczam not biogra-
ficznych artystów. Pełne opracowanie tematu zawarłam w książce Artyści żydowscy w Warszawie 
1939–1945, która ukaże się w 2014 roku nakładem Wydawnictwa DiG.
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Rozental, Beno Rolnicki, Mojżesz Rynecki, Gela Seksztajn, Józef  Śliwniak, Symcha 
Trachter, Bernard Trębacz, Izrael Tykociński, Chaim Uryson, Łucja Welczer-Szwaj-
gerowa, Władysław Wajntraub, architekci Maksymilian Goldberg i Jerzy Gelbard.   

Do grona plastyków zaliczyć należy także adeptów sztuki znanych z zachowa-
nych prac lub ze wzmianek – uczestników Kursów Grafiki Użytkowej i Rysunku 
Technicznego (połowa 1941 – lipiec 1942), czyli Witolda Lewinsona, A. Rozenblu-
ma, A. Liebermanna, Mary Berg, a także znanego tylko z nazwiska Glaubermana, 
Zofię Rozensztrauch, Teofilę Reich, Adelinę Perlemuter, Władysława Leszczyń-
skiego i Halinę Ołomucką15.

Z powodu niemożliwości zarobkowania przez pierwsze półtora roku okupacji 
aktywność artystów polegała głównie na zdobywaniu środków na przetrwanie, 
co polegało głównie na korzystaniu ze wsparcia instytucji charytatywnych, ŻSS, 
Joint, Czerwonego Krzyża oraz pomocy świadczonej im przez prezesa Judenratu 
(Rady Żydowskiej) Adama Czerniakowa, który zamawiał u nich obrazy czy grafiki16. 
Czasem udawało się komuś zrealizować prywatne zlecenie na portrety, niekiedy –  
jak w przypadku Maksymiliana Eljowicza – były to zlecenia niemieckie17. Spo-
śród grona plastyków zatrudnienie w instytucjach getta mieli Samuel Puterman 
(w Żydowskiej Służbie Porządkowej) oraz Gela Seksztajn, która pracowała w taj-
nym i jawnym szkolnictwie, dzięki wstawiennictwu męża Izraela Lichtensztejna, 
pedagoga i działacza konspiracyjnego18. 

Z upływem czasu artyści, pomimo trudności życia w getcie, stworzyli grupę 
i starali się zapewnić swoim członkom możliwość przetrwania, a nawet konty-
nuowania działalności artystycznej19. Prym wśród nich wiedli Roman Rozental, 
Maksymilian Eljowicz, Abraham Ostrzega, Władysław Wajntraub, Samuel Pu-
terman, Symcha Trachter, prawdopodobnie także Feliks Frydman, chociaż 
wiadomo, że chorował i spędził przynajmniej część roku 1942 w Otwocku. Na 
obrzeżach grupy funkcjonował Roman Kramsztyk, który przebywał głównie 
wśród zasymilowanej inteligencji w tak zwanym małym getcie20. Prawdopo-

15 W dokumentach pojawiają się także nazwiska bez imion, być może oznaczające obecność  
w getcie także takich artystów jak: A. [Amalia] Miller, J. [Jakub] Szer,  J. [Joachim] Kornblit.

16 Dzięki listom beneficjentów znane są adresy zamieszkania plastyków. Nie figurują na nich na-
zwiska:  Rozentala, Kramsztyka, Frydmana, Dulmana, korzystających zapewne z innych rodzajów 
pomocy. Adam Czerniaków (1880–1942) – polityk, działacz społeczny, radny miejski Warszawy, 
prezes Centralnego Związku Rzemieślników Żydów w Polsce (1912–1930), kurator Muzeum 
Starożytności Żydowskich imienia Mathiasa Bersohna przy Gminie Żydowskiej w Warszawie. 
23 lipca 1942 roku popełnił samobójstwo.

17 Maksymilian (Maks) Eliowicz (Eljowicz, 1890–1942) – malarz, grafik, dekorator wnętrz. Zginął 
wraz z rodziną  w obozie zagłady w Treblince. Inny malarz – Maks Hanemann otrzymał zlecenie 
od redaktora „Lodzer Zeitung” Kergela namalowania obrazu przedstawiającego go na gruzach 
Warszawy. Zob. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939 – styczeń 1943, War-
szawa 1988, s. 275.

18 Samuel (Stefan) Puterman (1901–1955) – malarz. Od stycznia 1943 roku do 1 września 1944 roku 
ukrywał się po stronie aryjskiej u Sabiny i Stanisława Korwin-Piotrowskich. Był więźniem obo-
zów koncentracyjnych Sachsenhausen i Oranienburg. Zmarł w Nowym Jorku. Gela Seksztajn 
(1907–1943) – malarka. Zginęła podczas powstania w getcie. Część jej artystycznej spuścizny 
ocalała w Archiwum Ringelbluma. Izrael Lichtensztejn (1904–1943) – pedagog, publicysta, literat, 
działacz syjonistyczny i sportowy. W getcie działał w Oneg Szabat. Należał do kierownictwa szkoły 
i kuchni dla dzieci przy ulicy Nowolipki 68, gdzie ukrył pierwszą część Archiwum Ringelbluma. 
Zginął w kwietniu 1943 roku.

19 E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, op. cit., s. 622.
20 Roman Kramsztyk (1885–1942) – malarz, rzeźbiarz, rysownik, ciszący się międzynarodową sławą. 

Od 1910 roku mieszkał w Paryżu, jednak co roku latem przyjeżdżał do Polski. Wybuch drugiej 
wojny światowej zastał go  w Warszawie, uniemożliwiając mu powrót do Francji. Do utworzenia 
getta mieszkał u Marii Kon (Kowalskiej). Zginął podczas akcji likwidacyjnej w 1942 roku.



dobnie dopiero latem 1942 roku znalazł się pod opieką grupy artystów, na co 
wskazuje relacja Samuela Putermana21. Możliwości działalności artystycznej na 
szerszą skalę pojawiły się na przełomie lat 1940 i 1941, wraz z rozluźnieniem po-
lityki hitlerowskiej wobec kultury w getcie. Pod auspicjami Judenratu powstały 
wówczas kuchnia, klub i pracownia „Gospoda Artystów” przy ulicy Orlej 6, roz-
poczęto Kurs Grafiki Użytkowej i Rysunku Technicznego (od lutego 1941 do lipca 
1942 roku zajęcia prowadzili między innymi Dawid Greifenberg, Maksymilian 
Goldberg, Jerzy Gelbard), zaś wiosną 1942 roku artyści otrzymali duże zlecenie na 
dekorację remontowanych sal Gminy22. Poza tym sytuacja materialna plastyków 
poprawiła się dzięki ich wspólnemu przedsięwzięciu dochodowemu – warszta-
towi produkcji osełek i kawiarni „Ogród Artystów”, zorganizowanemu w dawnej 
pracowni Władysława Wajntrauba i Abrahama Ostrzegi przy ulicy Mylnej 9a i 1123. 

Twórczość artystów plastyków przebywających w getcie warszawskim trudno 
odtworzyć ze względu na niewielką liczbę zachowanych obiektów (jest ich około 
170). Jednak dzięki pisanym dokumentom dotyczącym sztuki możliwe było spoj-
rzenie na to zagadnienie w szerszym niż dotychczas kontekście. Większość prac 
to rysunki, nieliczne są gwasze, akwarele i obrazy olejne autorstwa zaledwie kilku 
artystów: Romana Kramsztyka, Geli Seksztajn, Maksymiliana Eliowicza, Mojżesza 
Ryneckiego, Haliny Ołomuckiej, Teofili Reich, uczniów wspomnianych już kur-
sów rysunku i grafiki użytkowej – A. Rozenfelda, Witolda Lewinsona, Mary Berg. 
Dzieła przechowywane są w kolekcjach: ŻIH-u, Yad Vashem, Muzeum w kibucu 
Beit Lohamei Haghetaot (Dom Bojowników Gett) w Izraelu, Muzeum Holocaustu 
w Waszyngtonie, zbiorach prywatnych. 

Większość prac plastycznych przetrwała ukryta na terenie getta. Rysunki Se-
ksztajn, Lewinsona, Rozenfelda stanowiły część materiałów Archiwum Ringelblu-
ma. Niewielka liczba dzieł z getta, między innymi Kramsztyka, ocalała po stronie 
aryjskiej. Inne zostały przechowane przez krewnych bądź przyjaciół artystów i po 
wojnie przekazane do zbiorów ŻIH-u.

Podejmując analizę sztuki getta warszawskiego, należy mieć na uwadze jego 
specyfikę. W porównaniu z innymi – na przykład w Łodzi czy Białymstoku, gdzie 
twórczość była całkowicie podporządkowana wytycznym władz okupacyjnych –  
getto warszawskie stanowiło miejsce względnej swobody. Ingerencja władz była 
stosunkowo nieznaczna i ograniczała się do kilku spektakularnych akcji organi-
zowanych w początkowym okresie okupacji i tuż przed akcją likwidacyjną. Nie 
powstały tu także warsztaty produkujące dokumentację i wytwory sztuki na 
użytek okupanta. W getcie łódzkim, drugim pod względem wielkości na terenie 
okupowanej Polski, artyści pracowali zarówno dla władz, jak i konspiracyjnie 

21 Artysta jako jedyny z całej grupy przeżył Zagładę i tuż po wojnie dostarczył do Centralnego 
Komitetu Żydów w Polsce relację zawierającą opis środowiska artystów. Zob. S. Puterman,  
[Pamiętnik], Archiwum ŻIH, Pamiętniki Żydów, sygn. 302/27.

22 Kursy opisała Mary Berg w swoim Dzienniku, wydanym pierwszy raz w 1945 roku w Stanach 
Zjednoczonych.

23 Abraham Ostrzega (1889–1942) – rzeźbiarz, mieszkał w Warszawie. W latach trzydziestych z Wła-
dysławem Wajntraubem prowadzili Atelier Zdobnictwa Artystycznego Malarstwa i Rzeźby AZA 
przy ulicy Mylnej 9a. Był znanym twórcą pomników nagrobnych. Na cmentarzu Żydowskim przy 
ulicy Okopowej w Warszawie zachowało się ich około 60. Zginął w obozie zagłady w Treblince. 
Władysław Zew Wajntraub (właśc. Chaim Wolf Wajntraub), 1891–1942) – malarz, scenograf teatral-
ny, krytyk sztuki. Walczył w armii francuskiej podczas pierwszej wojny światowej. Był sekretarzem 
ŻTKSP, członkiem Grupy Siedmiu, współpracował także z grupami Jung Idysz i Chaliastre. Był 
wybitnym scenografem teatralnym, współpracował z teatrem Azazel i Trupą Wileńską. W getcie 
działał w Wydziale Kultury. Zginął w obozie zagłady w Treblince.
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w kilku instytucjach administracji – między innymi w Wydziale Archiwum, jednym 
z pięciu Wydziałów Ewidencji Ludności – gdzie korzystając z dostępu do danych, 
prowadzili konspiracyjną kronikę, tworzyli też w ukryciu dzieła dokumentujące 
rzeczywistość24. 

Pod autorytarnymi rządami prezesa Judenratu Chaima Rumkowskiego wytworzył 
się nawet specyficzny rodzaj sztuki, którą można określić jako „dworską”25. Jej przy-
kłady odnaleźć można w spuściźnie Izraela Lejzerowicza (1902–1944), są to między 
innymi monumentalne kompozycje rysunkowe i olejne przedstawiające prezesa 
jako szczodrego i dobrego władcę, a nawet paradoksalnie jako swego rodzaju „Ma-
ter Misericordiae” – opiekuna otulającego płaszczem ubogich i potrzebujących26. 
W Białymstoku był to warsztat Oskara Steffensa wykonujący kopie dzieł „starych 
mistrzów”, kierowany przez Adolfa Behrmanna, w Terezinie Judenrat zorganizował 
dwa warsztaty zatrudniające plastyków: Zeichenstube i Lautscher Werkstätte27. 
W Kownie przy Judenracie funkcjonował szop Mal und Zeichen Werkstätte wykonu-
jący grafiki i rysunki do sprawozdań. Pracujący w nim plastycy byli również zaanga-
żowani w działalność konspiracyjną – dokumentowali życie w dzielnicy zamkniętej28. 

Jak już wspomniałam, sytuacja plastyków w getcie warszawskim była odmien-
na. Nie włączano ich ani w działalność administracji, ani konspiracji. Cieszyli się 

24 W połowie 1944 roku było tu 13 plastyków, między innymi Wincenty Brauner, Ewa Brzezińska, 
Hadasa Górewicz, Sara Gliksman, Józef Kowner, Hersz Szilis, Pinkus Szwarc, Izarel Lejzerowicz. 
Zob. A. Ajzenberg, Di literararisz-kinstlerisze miszpache in lodszer geto, w: Kehilat Lodz, Jerusalem 
1947–1948, s. 60. Getto w Łodzi (Litzmannstadt Ghetto) – utworzone w lutym 1940 roku na zie-
miach wcielonych do III Rzeszy, w tak zwanym Warthegau (Kraju Warty). Zgromadzono około 
200 000 Żydów, także z III Rzeszy, Austrii, Holandii i Luksemburga. Judenratowi przewodniczył 
Chaim Rumkowski, zwany „królem getta”. Getto funkcjonowało jak obóz pracy. Istniały tu: 
policja, sądownictwo, szkolnictwo, poczta, opieka zdrowotna i socjalna, także własna  
waluta – tak zwane rumki. Działał Dom Kultury, w którym zatrudniono 60 artystów. Likwi-
dacja getta rozpoczęła się w 1942 roku, w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem  
zamordowano około 116 000 osób. Ostateczna likwidacja getta szczątkowego trwała  
od 23 czerwca do sierpnia 1944 roku, pochłonęła 60 000 ofiar zamordowanych w obozach 
Auschwitz-Birkenau, Stutthof i Ravensbrück. Zachowało się wiele pamiątek z getta, które 
znajdują się między innymi w kolekcji ŻIH-u. Na temat getta w łódzkiego zob. Kronika getta 
łódzkiego (Litzmannstadt Getto) 1941–1944, oprac. i red. nauk. J. Baranowski, K. Radziszewska,  
A. Sitarek i in., współpraca S. Feuchert, M. Kucner, E. Leibfried i in., konsultacja i opieka meryto-
ryczna P. Samuś, F. Tych, Łódź 2009, t. 1-5; H. Ross, Łódź Ghetto Album, London 2004; J. Baranow-
ski, Łódzkie getto 1940–1944 (The Łódź Ghetto 1940–1944): Vademecum, Łódź 2005; Fenomen 
getta łódzkiego 1940–1944, red. P. Samuś, W. Puś, Łódź 2006.

25 Chaim Mordechaj Rumkowski (1897–1944) – kupiec, działacz syjonistyczny. Kierował Domem 
Sierot w Helenówku pod Łodzią, był członkiem Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Ło-
dzi. Jako prezes Judenratu w getcie był rzecznikiem koncepcji ratowania Żydów przez pracę. 
Współdziałał w tłumieniu ruchu oporu. Zginął w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

26 Izrael Lejzerowicz (1900/1902–1944) – malarz, grafik, krytyk artystyczny, poeta. W getcie pracował 
w Wydziale Statystycznym Judenratu. Zginął w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.

27 Zeichenstube kierowany przez malarza Leo Haasa (1901–1983).  Artyści prowadzili także tajną 
dokumentację, za co zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Po wojnie Haas odnalazł 
ukryte w getcie rysunki i obrazy. Getto Theresienstadt utworzono w listopadzie 1941 roku, liczyło 
ponad 140 000 więźniów z Czech i Europy. Miało być „modelowym” przykładem miejsca izolacji 
Żydów. Zorganizowano je na wzór obozu pracy, jednak dla celów propagandowych zezwolono na 
działalność kulturalną. Jej organizacją zajmował się Dział Organizacji Czasu Wolnego. Likwidacja 
getta nastąpiła w październiku 1942 roku, ludność wywieziono do obozu zagłady Auschwitz-
-Birkenau. Zob. między innymi G. Green, The Artists of Terezin, New York 1969; R. Elias, Triumph of 
Hope. From Theresienstadt and Auschwitz to Israel, New York 1998.

28 Getto w Kownie utworzono 15 sierpnia 1941 roku dla około 30 000 osób. Przewodniczącym 
Judenratu był Elchanan Elkes. Kultura była powiązana z działalnością konspiracyjną Judenratu. 
Od 1 listopada 1943 roku do 8 lipca 1944 roku istniał tu obóz koncentracyjny KL Kauen. Zob.  
A. Tory, Surviving the Holocaust. The Kovno Ghetto Diary, London 1990; Hidden History of the Kovno 
Ghetto..., op. cit.; www.chgs.umn.edu.



zatem dużo większą swobodą twórczą, ale byli zdani na własne siły i pozbawieni 
wielu profitów wynikających z takiej współpracy. 

W sztuce getta warszawskiego można wyróżnić dwa zasadnicze nurty wy-
nikające z przyjmowania przez tworzących ją artystów różnych postaw wobec 
rzeczywistości. Pierwszy z nich to nurt, któremu można nadać nazwę „sztuki 
zaangażowanej”, odnoszącej się bezpośrednio lub symbolicznie do aktualnych 
wydarzeń. Drugi to sztuka odwołująca się do idei piękna i harmonii, stanowiąca 
lekarstwo i ucieczkę przed rzeczywistością. Przy czym, jak zauważa Mary Con-
stanza, ówczesna twórczość nie mogła być wynikiem głębokiej refleksji i w pełni 
świadomego wyboru postaw, stanowiła raczej bezpośrednią, emocjonalną reakcję 
na rozgrywający się dramat29. 

Sztuka zaangażowana, w zależności od powodów jej powstawania oraz funkcji, 
jakie miała spełniać w getcie, występuje w kilku wariantach: twórczość oficjalna 
powstająca na zamówienie instytucji i ich przedstawicieli, stanowiąca także pe-
wien rodzaj dokumentów opisujących rzeczywistość (w przypadku getta war-
szawskiego były to plakaty akcji pomocowych, materiały propagandowe, portrety 
osobistości czy najbardziej spektakularne – zamówienie Gminy na dekorację sali 
obrad); sztuka powstająca jako element działalności konspiracyjnej (dokumenta-
cja wydarzeń, ilustracja wydawnictw podziemnych); twórczość będąca wynikiem 
wewnętrznej potrzeby utrwalenia prawdy o tragedii, jednak niezwiązana bezpo-
średnio z podziemiem; sztuka stanowiąca połączenie kilku rodzajów.

Twórczość, która koncentrowała się przede wszystkim na urodzie świata, miała 
służyć pocieszeniu ludzi skazanych na wegetację pośród nędzy i okrucieństwa. 
Do naszych czasów zachowało się więcej prac reprezentatywnych dla sztuki 
zaangażowanej, stanowiących dokumenty tragedii getta. 

Istniejący materiał, zarówno w postaci dzieł sztuki, jak i dokumentów pi-
sanych, pozwala stwierdzić, że większość artystów przebywających w getcie 
warszawskim nie opowiadała się wyłącznie za jednym rodzajem twórczości. 
Potwierdzają to słowa Racheli Auerbach, która w pełni doceniała rolę plastyki 
w działaniach na rzecz udokumentowania i zachowania dla potomności roz-
grywającej się tragedii: 

Ilekroć spotykałam malarzy w okresie przed wysiedleniem agitowałam ich zawsze 
w tym kierunku, by portretowali fizjognomie opuchleńców i głodomorów, szmuglujących 
i handlujących dzieci, by nie zaniedbywali jedynej w swym rodzaju okazji podpatrzenia 
i wystudiowania zjawisk, których oko artysty żadnej innej narodowości nie miało jeszcze 
sposobności oglądać. Chodziło mi o to, by pozostały dokumenty straszliwej ponad wszelką 
miarę epoki i przykłady historyczne spotęgowanego cierpienia ludzkiego. Pamiętam jak 
któryś z nich odpowiedział mi na to, że teraz należy malować rzeczy pogodne, słoneczne, 
które by dawały artyście i widzowi możność wyrwania się z tej strasznej rzeczywistości. 
A gdy dopiero obecna rzeczywistość się skończy, wówczas będzie można do niej z re-
trospekcji powrócić. Niemniej każdy z nich miał pełne teki aktualnych prac, które jednak 
niestety przeważnie przepadły30. 

29 Constanza swoje spostrzeżenie odnosi do sztuki powstającej w obozach koncentracyjnych, 
jednak w swoim opracowaniu nie rozróżnia sztuki powstającej w obozach i gettach. Zob.   
M.S. Constanza, The Living Witness..., op. cit., s. 61.

30 Rachela Auerbach (1901–1976) – pisarka, historyczka, tłumaczka i psycholożka. Auerbach docenia-
ła jednak dobroczynne właściwości piękna. W jej pokoju w domu jej kuzyna kolekcjonera sztuki 
doktora Feldschuha wisiał obraz Rozentala „pławiący się w słońcu pejzaż z południa Francji”. 
Zbiory Feldschuha wraz z bogatą biblioteką spłonęły w powstaniu w getcie. R. Auerbach, Z ludem 
pospołu..., „Nasze Słowo” 1948, nr 9, s. 11.
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Z wypowiedzi Auerbach można także wywnioskować, że u większości pla-
styków nastąpiła znacząca zmiana postaw. Ci, którzy przed wybuchem wojny 
byli rzecznikami sztuki czystej, niezaangażowanej społecznie, zwrócili się ku 
odtwarzaniu rzeczywistości w sposób bezpośredni lub symboliczny. Zapewne 
w większości przypadków łączyli nową formę wyrazu artystycznego i dotychczas 
uprawiane formy malarstwa czy rzeźby. 

W kręgu sztuki „zaangażowanej” najbardziej znaczącym przedsięwzięciem była 
realizacja oficjalnego zamówienia Judenratu na dekorację pomieszczeń w jego 
siedzibie, rozpoczęta zapewne na przełomie lat 1941 i 1942, a znana dzięki relacji 
Putermana31. Zlecenie opiewające na wielką sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych 
(razem z materiałami) było osobistym sukcesem prezesa Judenratu, a także wyni-
kiem zmiany polityki okupanta mającej uspokoić nastroje przed likwidacją dziel-
nicy zamkniętej32. Artyści pracowali w grupie. Równocześnie Eljowicz i Puterman 
tworzyli obraz na wystawę twórczości getta organizowanej przez Transferstelle 
w siedzibie przy ulicy Królewskiej oraz urządzali tam gabloty z eksponatami33. 
W gminie Symcha Trachter, Samuel Puterman, Feliks Frydman malowali freski, 
Abraham Ostrzega przygotowywał wystrój rzeźbiarski, Józef Śliwniak, Mojżesz 
Eliowicz i Henryk Rabinowicz wykonywali witraże. Żadne z powstałych wówczas 
dzieł nie przetrwało wojny. Istnieje tylko kadr z filmu kręconego przez nazistów 
latem 1942 roku, na którym uwieczniono fragment witrażu w gabinecie Adama 
Czerniakowa34. 

Z opisu Putermana znamy nie tylko tematykę i technikę wykonywania dzieł, 
ale także atmosferę towarzyszącą ich powstawaniu: 

Rada postanowiła odnowić tę salę [posiedzeń], a Czerniakowowi, który po cichu 
popierał malarzy, kupując od każdego po jednym lub dwa obrazy do zbioru gmi-
ny, udało się przeforsować wyższe subsydia dla artystów [...]. W projekcie oprócz 
architektonicznych przeróbek były obrazy mające zdobić ściany, nowe żyrandole 
i witraże w oknach. [...] Grupa artystów skorzystała i skwapliwie zabrała się do pro-
jektów. Na największej ścianie miała wisieć kompozycja Hioba [...] Witraże robili 
Śliwniak, Eliowicz i Rabinowicz. Ostrzega rozpoczął parę rzeźb, reszta miała wykonać 
kilkanaście innych kompozycji na tematy religijne. Poza tym Transferstelle zażądało od 
gminy dwóch artystów do pomocy przy urządzaniu wystawy [...]. Kiedy prace były już 
na ukończeniu, [szef wystawy Kochl] poprosił ich czy by nie można ozdobić największą 
salę. Po krótkiej naradzie artyści zaofiarowali się zrobić nadnaturalnej wielkości plastyczną 
postać rzemieślnika [kowala]35.

31 S. Puterman, [Pamiętnik], op. cit., s. 44, 56–59. Czerniaków robił na ten temat zapiski w lutym 
1942 roku, zob. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 – 23 VII 1942, oprac. 
M. Fuks, Warszawa 1983, s.  249–250. Pisze o tym także R. Auerbach, Z ludem pospołu..., op. cit.

32 Władze były nawet skłonne wyrazić zgodę na urządzenie jednorazowej wystawy obrazów 
w getcie, a ludzie szeptali między sobą, że wszystko idzie ku lepszemu, skoro Gmina zabrała się 
do tak gruntownego remontu. Zob. S. Puterman, [Pamiętnik], op. cit., s. 44.

33 Nie jest pewne, czy wystawa warszawska doszła do skutku. Podobna inicjatywa miała się odbyć 
w Łodzi. Władze planowały zorganizowanie Muzeum Kultury prezentujące kulturę żydow-
ską jako przykład prymitywizmu. Nie uzyskano jednak zgody Ministerstwa Propagandy. Zob.  
G. Frenklowa, Projektowana wystawa w getcie łódzkim w 1942 r., „Nasze Słowo” 1948, nr 1, s. 11. 
Transferstelle (Urząd Transferu) istniał od grudnia 1940 roku. Jego siedziba mieściła się przy ulicy 
Królewskiej 23. Organizował  obrót towarów między gettem a stroną aryjską.

34 Na temat filmu zob. między innymi Adama Czerniakowa..., op. cit., s. 270–272.
35 S. Puterman, [Pamiętnik], op. cit., s. 44–46. Obraz Kowal następnego dnia został zniszczony na 

zlecenie zwierzchnika Kochla.



Puterman poświęcił wiele miejsca opisowi Hioba, podkreślił także zbawienny 
wpływ tworzenia na psychikę artystów: 

W reprezentacyjnej sali Gminy wre praca. [...] Po olbrzymiej sali uwijają się mi-
strzowie pędzla. Pracują w skupieniu, z zapałem tłumionym od trzech lat. Twórczość 
malarska jest wzbroniona pod karą śmierci. Zapomnieli, gdzie się znajdują, zapo-
mnieli o getcie, murach. Zapomnieli, dla kogo pracują. Porwał ich święty płomień 
twórczy. Malują, szkicują, projektują od wczesnego ranka do zmierzchu. [...] Tworzą 
nierozerwalną całość spojeni zapałem więzionym od trzech lat, któremu dawali upust 
jedynie w niekończących się dyskusjach o sztuce. Znikła gdzieś zazdrość, zespoliła 
ich trzyletnia walka z nędzą i żal do społeczeństwa, które zaraz w pierwszej godzinie 
biedy odrzuciło ich precz, jak rzecz nigdy niepotrzebną. Żal i niechęć do tych, którzy 
im pomagali, każąc im stać w kolejce, biorąc w zamian ich nazwiska [...]. Największy 
obraz, kompozycja Hiob, jest obiektem długotrwałych dyskusji. Obraz jest dopiero 
zarzucony, ale już można poznać, że będzie wspaniały, byle go nie psuć. Malują go 
Frydman, Puterman, Trachter. Obraz tętni bogactwem barw tłumionych, doskonała 
technika. Dynamika Frydmana, ekspresja Trachtera zdają się razem rozsadzać obraz. 
Ci trzej artyści o różnych paletach, ale wspólnej kulturze malarskiej i głębokim znaw-
stwie tworzą walkę planów wychodzących zwycięsko z każdej części symfonii kolorów 
i jak orkiestra opanowana potężną dłonią dyrygenta siedzą posłusznie obok siebie. 
Postacie przyjaciół Hioba przybywających z czterech stron świata, noszą na sobie 
daleki wiew znużenia podróżą, szczery objaw zainteresowania i głębokiego smutku, 
jakim napełnia ich stan Hioba. Centralna postać Hioba jest skrojona na miarę Michała 
Anioła. Rysunek tej postaci, zwielokrotniony możliwością trzech artystów, stworzył 
postać godną mistrzów XV wieku. Ciężko oparta na ręku głowa Hioba ma wyraz tragedii 
i mękę tysięcy potępieńców gnębionych od wieków. Potężne ciało złożone niemocą. 
Imponuje potęga wewnętrznego żaru i męki, bije z niego moc tytana i rozterka powalo-
nego już, ale jeszcze walczącego ducha olbrzyma. Ci trzej współcześni malarze, którzy 
w swej twórczości odrzucili precz pierwiastki literatury, wyjdą zwycięsko z trudnego 
eksperymentu. Przy obrazie stoi Trachter. Biały, poplamiony fartuch uwydatnia jego 
kanciastą, grubo ciosaną gębę albinosa. Nie przerywa pracy, otwiera zdumione oczy. 
Subtelnym pociągnięciem niweluje temperament Putermana i Frydmana, godzi ich, 
zespala, wiąże w całość zbyt hojnie rozrzucone bogactwo kolorów. Beznamiętnymi 
ruchami wprowadza plamy, gra cichutko subtelnymi tonami. [...] Skończył. Na dzisiaj 
dość. Klepią go przyjaźnie po plecach, czar prysł. Symchele zmęczyłeś się? Ale za to 
zarobiłeś dzisiaj na przyzwoity obiad. Padło żartobliwe słowa. Wszyscy są diabelnie 
głodni, ale w doskonałych humorach. [...] Wychodzą na ulicę. Pełna jeszcze blasku 
słońca, rozchodzą się na obiad, po godzinie są już razem w „Ogrodzie Artystów”36.

Jak podaje lekarz Mieczysław Kon, remont sali był ukończony w maju 1942 
roku. Kon brał wówczas udział w zebraniu sprawozdawczym Judenratu i podziwiał 
witraże oraz malowidła. W swoim opisie dodał, że prezentowano tam również 
synagogalia pochodzące z różnych stron okupowanej Polski37.

Wymienione w cytowanym fragmencie obrazy – Hiob i Kowal – reprezentują 
motywy charakterystyczne dla twórczości getta, odnoszące się do najbardziej 
znaczących wątków literackich oraz ikonograficznych związanych z trwaniem 
narodu żydowskiego w przeszłości i przyszłości, szczególnie do postaci z Tanachu 

36 Ibidem, s. 56–59.
37 M. Kon, Sanitariat w getcie Warszawy, „Słowo Żydowskie” 1949, nr 6–7, s. 34.
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oraz ideologii syjonistycznej promującej „nowego człowieka” – chaluca (osad-
nika) – przydatnego członka społeczeństwa budującego siedzibę narodową, 
emanującego radością życia i tężyzną fizyczną. Kowal, malowany na potrzeby 
nazistów, musiał spełniać określone zadanie propagandowe. Miał być świadec-
twem powodzenia wysiłków okupanta zmierzających do uczynienia z Żydów 
jednostek społecznie użytecznych38. 

Postaci i opowieści biblijne stanowiły popularne źródło inspiracji dla litera-
tów i plastyków getta. Tanach – powstały z natchnienia boskiego – zarówno 
w warstwie językowej, jak i ikonograficznej uważano za najbardziej odpowied-
ni dla opisania tragedii Holocaustu. Tego rodzaju stwierdzenia można znaleźć 
w materiałach archiwalnych oraz współczesnych. W historiach zawartych w Biblii 
poszukiwano także pocieszenia, czerpiąc otuchę z ich ponadczasowej siły du-
chowej, dającej nadzieję na ocalenie. W poszukiwaniu ukojenia organizowano 
przedstawienia i wieczory poetyckie, podczas których recytowano utwory osnute 
na kanwie Starego Testamentu39. Szczególną rolę w jego propagowaniu odegrał 
Icchak Kacenelson, który w siedzibie ugrupowania Dror przy ulicy Dzielnej 34 
urządzał spotkania z Biblią, zaś w 1941 roku opublikował w wydawnictwie Droru 
sztukę zatytułowaną Hiob.

Życie Hioba stanowiło najczęściej przywoływany symbol losu Żydów podczas 
okupacji. Jego historia – będąca jednocześnie opowieścią o cierpieniu, rozwa-
żaniem na temat wyroków boskich i ludzkiej pokory wobec nich jako jedynego 
warunku odmiany losu – dzięki swojej uniwersalności była czytelna dla każdego, 
kto stał się więźniem w dzielnicy zamkniętej, bez względu na jego zapatrywania 
religijne czy polityczne. Niewątpliwym atutem przypowieści była nadzieja na 
odwrócenie wyroków boskich – wszak cierpienie ocaliło pokolenie Hioba 
od wymarcia40. Innym jej wymiarem jest pragnienie zachowania dla świata 
rozgrywającej się za murami tragedii, czego wyrazem są przejmujące słowa 
nieszczęśnika: „Ziemio nie zakryj mej krwi, by krzyk ukojenia nie zaznał”  
(Hi 16, 18). Trzej przyjaciele wspierający nieszczęśnika – Elifaz z Temanu, Bil-
dad z Szuach, Sofar z Naamy – symbolizowali nadzieję na pomoc z zewnątrz. 
Dzięki wspólnym rozważaniom i interwencji boskiej Hiob zrozumiał, że cier-
pienie (powodowane głównie przez słabość istoty ludzkiej) jest nieodłącznym 
elementem kondycji ludzkiej, zaś ocalenie zależy w istocie od zdolności pogo-
dzenia się z wyrokami boskimi. Program dekoracji paradnej sali Gminy, którego 
głównym motywem była postać Hioba otoczonego opieką wiernych towarzyszy 
niedoli, miał być symbolem nadziei na wybawienie dzięki ludzkiej bądź nadprzy-
rodzonej sile. Malowidła powstały „ku pokrzepieniu serc”, miały przywodzić na 
myśl pełne wiary wołanie Hioba: „Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, 
potrafisz uczynić” (Hi 42, 1–2).

Innym dziełem, w którym odwołano się do Tanachu, był – znany jedynie z opisu 
Mary Berg – plakat zaprezentowany latem 1942 roku na wystawie dyplomowej 
uczniów Kursów Rysunku Technicznego i Grafiki Użytkowej. Plakat był skompo-
nowany z fragmentu Księgi Abidiasza (Obadiaha): „Hebrajskie litery w tym tekście 
zostały wyrysowane tak, by sugerować ręce wyciągnięte do modlitwy”41. Księga 

38 W wielu świadectwach z getta pojawiają się wypowiedzi wyrażające przekonanie, że Niemcy 
nie zgładzą przydatnych im darmowych robotników.

39 Wieczór taki zorganizowano 18 lipca 1942 roku, „Gazeta Żydowska” 1942, nr 84, s. 2.
40 Zob. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 1998, s. 113.
41 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 110–111.



Abidiasza opowiadająca o zbrodni popełnionej przez Edomitów na Izraelitach ma 
podobny wydźwięk – daje nadzieję na ukaranie oprawców i odrodzenie życia42. 

 Cechą charakterystyczną opisywanych dzieł jest ich monumentalna forma, 
nawiązująca do sztuki wielkich mistrzów Renesansu – Michała Anioła, Rafaela, 
Leonarda da Vinci – która była odpowiedzią na wymogi stawiane sztuce w wy-
jątkowym czasie wojny.

Innym, bardziej popularnym odniesieniem wśród artystów i literatów w dzielni-
cy zamkniętej  był ekspresyjny cykl Los Desastres de la Guerra (Okropności wojny) 
Francisca Goi43. Prac inspirowanych tym cyklem zachowało się najwięcej, są one 
także najbardziej reprezentatywne dla nurtu sztuki przyjmującej aktywną posta-
wę wobec rzeczywistości. Należą do nich rysunki i pastele Romana Kramsztyka, 
uczestników kursów graficznych Witolda Lewinsona, A. Rozenfelda, Mary Berg, 
także Haliny Ołomuckiej, Teofili Reich oraz kilka gwaszy i rysunków Geli Seksztajn. 

Cykle rysunkowe Rozenfelda i Lewinsona mają związek z konkursami na plakat 
„Miesiąca Dziecka” organizowanymi przez Judenrat jesienią 1941 i 1942 roku. 
W Archiwum Ringelbluma zachowało się pięć prac Rozenfelda z 1941 roku. Stano-
wią one specyficzne połączenie sztuki i reportażu. Każdy plakat zaopatrzony jest 
w opis sceny, którą przedstawia. Rysowane kredką, węglem, liniami określającymi 
kontury i podkreślającymi emocje, przedstawiają najbardziej charakterystyczne 
sceny z getta. Pierwszy prezentuje tak zwany punkt etapowy mieszczący się przy 
ulicy Stawki 5/7, gdzie przetrzymywano złapanych na przemycie małych szmu-
glerów. Drugi – szpital kierowany przez Annę Braude-Hellerową mieszczący się 
przy ulicy Leszno 109, po aryjskiej stronie44. Dwa kolejne to dramatyczne obrazy 
pogrzebów w getcie – Pogrzeb wózkowego i Fundusz pogrzebowy. Ostatnia praca  
z cyklu Mali szmuglerzy, datowana na grudzień 1941 roku, to historia śmierci Cha-
ima Sztorkmana, dziesięcioletniego szmuglera ujętego przez polskiego policjanta. 
Chłopiec wyskoczył z okna i zmarł w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń. 

Zachowały się 23 rysunki wykonane ołówkiem autorstwa Witolda Lewinsona, 
który przed wojną był studentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ich 
zwarte formy określone światłocieniowym modelunkiem i krętymi, ekspresyjny-
mi liniami są uderzającym dokumentem czasu getta. Część z nich to studia do 
projektów plakatu na „Miesiąc Dziecka” z 1942 roku, wskazujące na konieczność 
zapewnienia najmłodszym podstawowych warunków do życia. Inną wymowę 
mają rysunki przedstawiające tragizm życia ulicy: bezdomnych nędzarzy, ludzi 
próbujących utrzymać się z wyprzedaży resztek dobytku czy kradzieży, sprze-
dawców cukierków ze skrzynką zawieszoną na szyi – motyw często powtarzany 
przez Seksztajn i Ołomucką, karykaturalne postaci kolaborantów – handlarzy, 
policjantów. Cykl ten można zatytułować Okropności wojny XX wieku. 

42 Prawdopodobnie odnosi się do spustoszenia Jerozolimy w czasach Jorama (852–841), Pismo 
Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych opracował zespół biblistów 
polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Warszawa–Poznań 2001, s. 812.

43 Często pisze o tym Rachela Auerbach, Dziennik getta 11.10.1941–13.10.1941, zapiski z 4.08.1941, 
Archiwum ŻIH, Ring. I/654, s. 15–18. Zob. Goya – grafiki: cztery cykle graficzne Francisca Goi: Los 
Caprichos – Kaprysy, Los Desastres de la guerra – Okropności wojny, La Tauromaquia – Tauromachia, 
Los Proverbios, Los Disparates – Przysłowia, Szaleństwa z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, 
w: R. Hughes, Goya. Artysta i jego czas, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2006.

44 Szpital utworzono w październiku 1941 roku. Niektóre źródła podają, że mieścił się przy ulicy  
Stawki 6/8. Zob. B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie..., op. cit., s. 269. Anna Braude-Hellerowa  
(1888–1943) – naczelna lekarka pediatra Szpitala Dziecięcego imienia Baumanów i Bersonów, 
działaczka społeczna, radna Warszawy. Zginęła w szpitalu wraz z chorymi i personelem.
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Zapisem „okropności wojny” są również prace Haliny Ołomuckiej (z domu 
Olszewskiej), która podczas pobytu w getcie tworzyła na gorąco szkice rysun-
kowe45. Z tego okresu zachowało się około 20 prac, w większości sygnowanych 
i datowanych na lata 1940–1943. Talent i pragnienie tworzenia stanowiły czynnik 
determinujący jej los, były dla niej formą walki z okupantem, a nawet ratowały 
jej życie. Malarka wielokrotnie tak określa swoją sztukę: „To był mój podstęp, to 
była moja prywatna wojna, broń, mój sposób protestu”46. Podobnie jak większość 
tworzących w getcie artystów, w swoich szkicach utrwalała najbardziej przejmu-
jące elementy codzienności. Ich bohaterami są sprzedawcy opasek z gwiazdą 
Dawida, szmuglerzy, sieroty, ludzie wegetujący w nędznych izbach. Z okresu akcji 
likwidacyjnej pochodzą dwa rysunki – scena wysiedlenia Domu Sierot Janusza 
Korczaka oraz pełen dramatyzmu wizerunek krzyczącego dziecka zatytułowany 
Nie zabijaj mojej matki! Z 1943 roku zachowało się 11 prac. W tym czasie Ołomucka  
ukrywała się w ruinach getta, w bunkrze, w niezwykle trudnych warunkach i opie-
kowała się tam dziećmi. Aby utrzymać się przy życiu, za wszelką cenę starała się 
rysować. Większość prac to indywidualne i zbiorowe portrety ludzi dzielących 
jej los w bunkrze – starca, kobiet pogrążonych w apatii, tulącej się do siebie pary. 
Sceny ukazują nieliczne chwile spędzone na zewnątrz, w nocy, kiedy można było 
w miarę bezpiecznie wyjść i zaczerpnąć powietrza, przedstawiona jest także 
dziewczynka złapana przez hitlerowców i stojąca pod murem z uniesionymi 
rękami, być może na chwilę przed śmiercią. Kolekcję zamykają trzy wyjątkowe 
rysunki powstańców przygotowujących się do walki.

Twórczość Ołomuckiej jest przede wszystkim zapisem emocji, stanu psychicz-
nego autorki i jej modeli, nie zaś rejestracją poszczególnych scen. Postaci zbu-
dowane są z ekspresyjnych, zwielokrotnionych linii szkicujących zaledwie 
zarys sylwetek. Twarze stanowią zawsze element dominujący w kompozycji, 
zaś uwagę przyciągają oczy i usta wyrażające emocje związane najczęściej 
ze strachem, rozpaczą, apatią. Cechą charakterystyczną prac artystki jest 
wrażenie braku przestrzeni, co wywołuje jeszcze silniejsze odczucia opresji. 

Bliskie twórczości wymienionych plastyków są rysunki Mary Berg, znane 
z pierwszego wydania jej dziennika (1945), przedstawiające życie ulicy – mu-
zykantów, żebraków poszukujących odpadków w śmietnikach, egzekucje47. Do tej 
grupy można również zaliczyć akwarele Teofili Reich, malowane w zaledwie kilku 
dostępnych wówczas kolorach – niebieskim, czarnym i czerwonym – przedstawia-
jące najbardziej charakterystyczne sceny rozgrywającego się w getcie dramatu48. 

45 Halina Ołomucka (z domu Olszewska, urodzona w 1921 roku) – malarka, pochodziła z Warszawy. 
W 1943 roku po powstaniu w getcie wraz z matką została wywieziona do obozu na Majdanku. 
Następnie była więźniarką obozów koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Neu-
stadt-Glewe. W latach 1945–1950 studiowała malarstwo w WSSP w Łodzi. W 1957 roku wyjechała 
do Paryża. W 1972 roku osiedliła się wraz z rodziną w Aszkelonie w Izraelu. W 2004 roku odbyła 
się wystawa jej prac w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W Instytucie 
Yad Vashem w Jerozolimie znajduje się obszerna relacja złożona przez artystkę: H. Ołomucka, 
[Relacja], Yad Vashem, nr inw. 3733/264 (alef).

46 Ibidem, s. 16.
47 Berg wiele miejsca poświęciła profesorowi Kellermanowi, skrzypkowi z lipskiego konserwatorium, 

który grał w podwórkach przy ulicy Siennej. Zob. M. Berg, Dziennik..., op. cit., s. 77.
48 Teofila (Tosia) Reich-Ranicka (urodzona w 1920 roku) – malarka, graficzka. Pochodziła z Łodzi. Od 

listopada 1940 roku wraz z rodziną przebywała w getcie warszawskim. Stworzyła wówczas cykl 
akwarel dokumentujących życie dzielnicy zamkniętej. W getcie poznała swojego późniejszego 
męża Marcela Reich-Ranickiego. Od lutego 1943 roku ukrywali się po stronie aryjskiej. Od 1948 
roku mieszkała w Niemczech.



Specyficzną formą sztuki getta, którą nazwać można „walczącą”, była twórczość 
ilustracyjna do tekstów zamieszczanych w prasie konspiracyjnej. W inwentarzu 
pierwszej części Archiwum Ringelbluma widnieje 126 pozycji obejmujących 
kolekcję prasy i druków – odezw, ulotek, broszur, które ukazywały się od maja 
1940 do lipca 1942 roku. Podstawę zbioru stanowi prasa wydawana przez ugru-
powania: Bund (12 tytułów), Poalej Syjon-Lewica i Poalej Syjon-Prawica (23 tytuły) 
oraz komunistyczny Morgnfrajhajt. Najaktywniejszą działalnością wydawniczą 
odznaczały się grupy młodzieżowe działające przy partiach politycznych: Cukunft 
(Bund), Ha-Szomer Ha-Cair, He-Chaluc Dror, Gordonia. 

Czasopisma drukowano na hektografach (matryca pokryta masą, na którą na-
noszono oryginał specjalnym tuszem). Prasa była rozprowadzana przez łączników 
do większych ośrodków w Generalnej Guberni, także poza jej granice. Kolportaż 
był odpłatny. Do najczęściej występujących motywów ikonograficznych gazet 
należą: typowe dla ikonografii syjonistycznej sceny ukazujące życie skautów, 
uprawę ziemi w Palestynie, symbole poszczególnych partii, portrety literatów 
i działaczy politycznych, ornamenty z liter hebrajskich, liści dębu, także kopie 
dzieł Józefa Budki i niemieckiego ekspresjonisty Ernsta Barlacha.

Twórczość Romana Kramsztyka – obywatela świata, artysty cieszącego się między-
narodowym uznaniem – była swego rodzaju łącznikiem pomiędzy sztuką zaangażo-
waną a sztuką dążącą do piękna. Nie znamy dokładnej liczby jego zachowanych dzieł 
z getta49. Znanych jest 31 prac z oryginałów, fotografii oraz tytułów zamieszczonych 
w katalogu wystawy w Sao Paulo z 1946 roku50. Są to cztery rysunki przechowywane 
w kolekcjach prywatnych: Portret Mieczysława Kona (Kowalskiego), Portret mężczy-
zny, Dziewczynka, Głowa chłopca; jeden obraz olejny Portret Marii Kon; jeden rysunek 
sangwiną ze zbiorów ŻIH-u: Stary Żyd z dziećmi; Portret Adama Czerniakowa z kolekcji 
Muzeum Izraela51, a także pięć fotografii: Portret Bronisławy Kon, Portret Stefanii Mie-
czysławskiej, Portret młodego mężczyzny i Kobieta z dzieckiem – dwie reprodukowane 
w „Odrodzeniu” w 1946 roku, oraz Portret dziecka z obandażowaną głową –  reprodu-
kowany na okładce wspomnianego katalogu52.  

Działalność tego artysty przebiegała dwutorowo. Pozostał wierny przede 
wszystkim zamiłowaniu do portretów – tworzył wizerunki członków rodziny, 
przyjaciół, wykonywał zlecenia otrzymywane z Judenratu i prywatne53. W począt-
kach funkcjonowania getta jego twórczość poświęcona była przede wszystkim 
Marii Kon (Kowalskiej). Namalował kilkanaście jej portretów olejnych i rysunków 
sangwiną54. Jedyny znany szkic olejny, znajdujący się w Paryżu w posiadaniu 
syna Marii, przedstawia kobietę w kapeluszu promieniującą radością i pięknem. 
Do jego ulubionych modelek należała też Stefania Mieczysławska, która według 
relacji przyjaciółki Kramsztyka – Natalii Fajnberg:

49 Ze wspomnień Joanny Simon wiadomo, że część prac została w teczce w mieszkaniu Kramsztyka 
przy ulicy Chłodnej. Nieznany znalazca przekazał ją Marii Kon (Kowalskiej), a ona zabrała ją ze sobą, 
emigrując do Brazylii, gdzie w 1946 roku w Sao Paulo zorganizowała wystawę prac Kramsztyka.

50 H. Blumówna, Rysunki Kramsztyka z ghetta, „Odrodzenie”, 24.03.1946, nr 12 (69), s. 8.
51 Stary Żyd z dziećmi, zakupiony podczas wystawy w Sao Paulo przez poselstwo PRL-u, ozdabiał 

później gabinet posła profesora Wojciecha Wrzoska, w 1953 roku podarowany ŻIH-owi przez MSZ. 
Podaję za: K. Prochaska, Roman Kramsztyk w getcie warszawskim, w: Roman Kramsztyk 1885–1942. 
Wystawa monograficzna II–III 1997, oprac. R. Piątkowska, M. Tarnowska, Zachęta Narodowa Galeria 
Sztuki, ŻIH, Warszawa 1997, s. 62, przyp. 42.

52 H. Blumówna, Rysunki Kramsztyka z ghetta, op. cit.
53 A. Kramsztyk, Relacja Joanny Simon o Kramsztyku w getcie, spisana 8.12.1955, Archiwum ŻIH, 

sygn. 30/2002, s. 1. Poza portretem prezesa Judenratu tworzył też wizerunki innych działaczy 
żydowskich – być może pracowników Gminy.

54 Ibidem.
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[...] była świetną modelką, pozowała do różnych postaci: żebraków, ludzi ulicy wśród mu-
rów i wąskich uliczek kamiennego miasta. Roman zrobił jej studium jako Mater Dolorosa, 
to była istota jej wyrazu, wewnętrzny konterfekt55. 

Zachowała się fotografia portretu Stefanii – przejmujący obraz chorej na tyfus 
kobiety (zmarłej w 1941 roku). Niedługo przed likwidacją getta Kramsztyk malował 
olejny portret prezesa Judenratu56. Istniejący szkic, wykonany sangwiną, o zwartej 
formie wydobytej z kremowego tła subtelną kreską i delikatnym światłocieniem 
ukazuje wyrazistością twarz człowieka, który stara się poradzić sobie z poczuciem 
odpowiedzialności za los więźniów getta. 

Rzeczywistość skłoniła jednak artystę do podjęcia tematu tragedii dzielnicy 
zamkniętej w cyklu rysunków. Niebagatelną rolę w jego powstawaniu odegrała 
przyjaźń ze wspomnianą już Natalią Fajnberg. Pracowali razem nad tomikiem jej 
poezji ilustrowanej rysunkami Kramsztyka57. Do głównych motywów cyklu należały 
wizerunki nędzarzy, bezdomnych dzieci, szmuglerów przerzucających worki z żyw-
nością przez wyrwy w murach oraz inne sceny uliczne widziane z okien kawiarni 
przy ulicy Elektoralnej, w której malarz lubił przesiadywać. Z rysunków tych znamy 
dzisiaj jeden oryginał zatytułowany Stary Żyd z dziećmi oraz fotografię drugiego ob-
razu Kobieta z dziećmi. Pierwszy jest prawdopodobnie portretem rodziny Nuchema 
Lejbkorna, opisanej przez Samuela Putermana. Drugi może być wizerunkiem jego 
żony dźwigającej na ramionach najmłodsze dziecko. Oba cechuje monumentalizm 
podkreślający niezłomność ducha ludzkiego, osiągnięty poprzez zastosowanie 
syntetycznej bryły określonej światłocieniem oraz wijącymi się dramatycznie liniami 
konturów ciał i draperii. W tych przejmujących i jednocześnie zachwycających 
swoistym pięknem studiach odwoływał się do dzieł mistrzów Renesansu. 

Oglądaliśmy album z rysunkami Rafaela – wspomina Fajnberg – rysowanymi 
jedną kreską. [...] Roman mówił, jakby do siebie chyba, że ostatnio rysuje dobrze, 
ale daleko mi jeszcze do Rafaela, [...] gdy spytałam, czy Rafael rysował istotnie lepiej 
odpowiadał spokojnie – na razie jeszcze, lepiej58.

Kramsztyk tworzył w swoim mieszkaniu studia portretowe „dzieci ulicy”, sta-
rając się przy tej okazji wspierać je jedzeniem czy gotówką. Z zapisków Fajnberg 
wiadomo, że jego ulubionymi modelami byli: dziewczynka o „twarzy cherubina” 
oraz rodzeństwo – ośmioletni chłopczyk o pięknej twarzy i jego brzydka, o zalęk-
nionych oczach i przedwcześnie postarzałej twarzy siostra. Artysta potrafił jednak 
nadać portretom dziewczynki piękno średniowiecznych świętych59.  

55 N. Fajnberg, 1942 rok..., op. cit., s. 12.
56 Adama Czerniakowa..., op. cit., s. 288–289.
57 N. Fajnberg, 1942 rok..., op. cit., s. 42–43. Książka zaginęła w czasie akcji likwidacyjnej.
58 Ibidem, s. 48.
59 Ibidem, s. 55–56. Bezdomne dzieci były plagą getta, starano się im pomagać na wszelkie spo-

soby, relacje na ten temat zamieszcza niemal każdy kronikarz getta, między innymi Emanuel 
Ringelblum, Mary Berg, Adam Czerniaków. Rachela Auerbach opisuje w swoim dzienniku rów-
nie tragiczną historię Adama i Guci, bezdomnych dzieci, które przychodziły do niej do kuchni 
przy ulicy Leszno. Kiedy brat zamarzł, siostra poszła na punkt, gdzie czekała ją niechybna śmierć.  
R. Auerbach, Dziennik getta..., op. cit., s. 15–18. Najpełniejszym opisem losów dzieci jest Archiwum 
Ringelbluma, Kosnpiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 2: Dzieci – tajne nauczanie w getcie war-
szawskim, oprac. R. Sakowska, Warszawa 2001.



Zapewne u źródeł  przemiany postawy artystycznej Kramsztyka, dawniej zwo-
lennika sztuki opartej na klasycznych regułach, leżało pragnienie zachowania 
dla potomności zapisu dramatu rozgrywającego się w dzielnicy zamkniętej60. 
Kierowało nim również umiłowanie piękna i dobra – pragnął wydobyć z udręczo-
nych więźniów getta to, co w nich najlepsze – ich dusze, siłę, wolę przetrwania,  
piękno ukryte pod oznakami nędzy i brudu, te cząstki istoty ludzkiej, które często 
nieuchwytne w normalnych warunkach objawiają się w momentach skrajnych. 
Ostatnie rysunki, tak dramatyczne i obce jego wizji sztuki, można uznać za jedne 
z najlepszych dzieł artysty. 

Drugim nurtem twórczości plastycznej w getcie warszawskim była sztuka od-
wołująca się do piękna jako źródła wyzwolenia z opresji wojny. Cieszyła się dużą 
popularnością wśród plastyków i odbiorców. Znamy ją jednak przede wszystkim 
z materiałów pisanych. 28 września 1941 roku Mary Berg – uczestniczka Kursów 
Grafiki Użytkowej i Rysunku Technicznego – odnotowała w dzienniku: 

Dziś miałam dyżur na wystawie prac naszej szkoły. Największym powodzeniem cieszą 
się tzw. martwe natury. Widzowie „ucztują” oczyma patrząc na jabłka, marchewki i inne 
pożywienie namalowane tak realistycznie. Mniejszym wzięciem cieszą się nasze rysunki 
przedstawiające żebraków. Dla nikogo nie stanowią rewelacji. Wystawa ma duże powo-
dzenie, obejrzało ją już kilkaset osób61.  

Do dziś zachowała się niewielka liczba prac tego rodzaju. Są to rysunki, akwa-
rele, obrazy olejne Maksymiliana Eljowicza, Mojżesza Ryneckiego, Samuela Puter-
mana i Geli Seksztajn. W zbiorach ŻIH-u znajdują się dwa obrazy olejne Eljowicza 
pochodzące z getta. Pierwszy to wizerunek szwagierki artysty Janiny Frendler, 
zakupiony w 1947 roku od jego brata Hermana (Henryka)62. Drugi przedstawia ojca 
adwokata Antoniego Landaua. Charakterystyczna jest zmiana warstwy formalnej 
tych dzieł. Stylistyka jego prac sprzed 1939 roku była zbliżona do nowej rzeczowo-
ści. Natomiast dwa wizerunki to realistyczne portrety znamionujące dążenie do 
zachowania w pamięci ludzi skazanych na śmierć i zapomnienie. Prawdopodobnie 
warunki, w jakich żył skłoniły go – podobnie jak Kramsztyka – do zwrócenia się 
ku realistycznym środkom wyrazu. 

W zbiorach rodziny Ryneckiego oraz kolekcjach izraelskich istnieją trzy akwarele 
z tego okresu. Dwie z nich powstały we wrześniu 1939 roku: Uciekinierzy i Prace 
przymusowe. Trzecia, niedatowana, pochodzi prawdopodobnie z września 1939 
roku lub z okresu akcji likwidacyjnej w 1942 roku, lub też z około 1943 roku, kiedy 
artysta ukrywał się prawdopodobnie jako tak zwany dziki na terenie getta szcząt-
kowego63. Ich forma i treść świadczą o tym, że malarz pozostał wierny swojej pasji 
kronikarskiej – przed wojną uwieczniał codzienność w barwnych akwarelach bez 
nadawania ekspresji nawet tragicznym zdarzeniom. 

60 Potwierdzają to słowa ummierającego artysty zapisane przez Putermana, Zob.: S. Puterman, 
[Pamiętnik], op. cit., s. 58.

61 M. Berg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 108.
62 Herman (Henryk) Eljowicz był sekretarzem Maksymiliana Eljowicza. Przeżył wojnę w ZSRR. Został 

repatriowany w 1946 roku.
63 Rodzina malarza – żona Paula (z domu Mittelsbach), dzieci: Jerzy (zmarł w 1992 roku) wraz z żoną 

Stellą i synem Aleksem, córką Belą, ukrywali się po stronie aryjskiej. Po wojnie Jerzy wraz z rodziną 
zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Odnalazł w Warszawie około 100 prac ojca, które poddał 
konserwacji. W 2001 roku jego wnuczka Elisabeth stworzyła wirtualne muzeum Mojżesza Rynec-
kiego (zob. http://rynecki.org). W 2006 roku ukazały się jego wspomnienia: G. Rynecki, Surviving 
Hitler in Poland: One Jew’s Story, Victoria 2005. Zob. też: E. Rynecki, Jewish Life in Poland: The Art of 
Moshe Rynecki (1881–1943), Victoria 2005.
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Puterman – biorący udział w omówionych już przedsięwzięciach artystycznych: 
dekoracji pomieszczeń w siedzibie Judenratu i realizacji obrazu zatytułowanego 
Kowal – opowiadał się raczej za estetyczną koncepcją sztuki. Z relacji Sabiny  
Korwin-Piotrowskiej, w której domu znalazł schronienie po wyjściu na stronę 
aryjską, wiadomo, że malował kwiaty, martwe natury i pejzaże64. 

Twórczość Seksztajn, wchodząca w skład pierwszej części Archiwum Ringel-
bluma, również mieści się w tym nurcie65. Artystka, unikając dokumentowania 
tragedii, jakie dotykały mieszkańców getta, zwróciła się w stronę życia. Starała 
się ocalić od zapomnienia to, co najdroższe ludzkiemu sercu – postacie najbliż-
szych, przyjaciół, dzieci. Zarówno jej prace, jak i słowa zapisane w testamencie –  
„Ja nie potrafię przekazać detali naszego strasznego losu, wielkiej tragedii naszego 
narodu. Zostawiam to moim kolegom, żydowskim pisarzom”66 – potwierdzają jej 
ówczesna postawę artystyczną. 

Z 311 akwarel i rysunków autorstwa Seksztajn żadna nie jest datowana na lata 
1939–1942, jednak po przeprowadzeniu badań formalnych i historycznych, między 
innymi dotyczących biografii osób przedstawionych na portretach, stwierdziłam, 
że większość prac powstała przed wybuchem drugiej wojny światowej. Jedynie 
około 30 prac można datować na lata 1939–194267. Są to portrety jej męża Izraela 
Lichtensteina, córeczki Margolit (urodzonej 4 listopada 1940 roku) oraz auto-
portret artystki, także wizerunki jej współpracowników z placówek szkolnych 
i opiekuńczych, między innymi pediatry Poli Folman ze szkoły imienia Dow Bera  
Borochowa przy ulicy Nowolipki 68, przedstawienia dzieci w rozmaitych sytu-
acjach, w tym sprzedawcy papierosów ukazanego na tle murów getta. Prace 
rysunkowe zachowują charakterystyczne dla jej twórczości cechy, przeważnie są 
ujęte w popiersiu, en face lub trzy czwarte. Nie zachwycają już jednak lekko-
ścią i światłem, linie są niespokojne, zniknął światłocieniowy modelunek brył. 
Portretowani nie zachowują kontaktu z widzem, umieszczeni są we własnej, 
odizolowanej od świata przestrzeni. Uderza głębia i natężenie emocji ukryte 
za pozornie łagodną warstwą formalną portretów. 

Jedynymi akwarelami są trzy portrety dziewcząt – Dziewczyna w łachma-
nach, Siedząca dziewczynka i Żebraczka. Obrazy są przepełnione dojmującymi 
uczuciami chłodu, rezygnacji i opuszczenia. Wszechobecność śmierci potęguje 
dodanie przez autorkę wyraźnego cienia opierającej się o mur postaci małej że-
braczki. Motyw ten nigdy wcześniej nie pojawił się w jej malarstwie. Ich oszczędna 
forma, kolorystyka, niemal monochromatyczna, utrzymana w chłodnych, mrocz-
nych barwach, a także ciemne tło pozbawione głębi stanowią poruszający obraz 
ówczesnej rzeczywistości.

Skrajne warunki egzystencji w gettach lub obozach koncentracyjnych, wytwo-
rzyły potrzebę odwoływania się do świata pozytywnych wartości, do zachowania 
w pamięci twarzy osób dzielących z artystami ten sam los. Dzieła takie powsta-
wały w gettach i obozach niemieckich w całej okupowanej Europie. Ich autorzy 

64 S. Korwin-Piotrowska, [Dokumenty], Archiwum ŻIH, dokumenty Yad Vashem, 1955 rok.
65 Twórczości Geli Seksztajn poświęciłam monografię zatytułowaną Archiwum Ringelbluma. Kon-

spiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 4: Życie i twórczość Geli Seksztajn, oprac. M. Tarnowska, 
Warszawa 2011. Książka zawiera także pełen katalog dzieł malarki.

66 G. Seksztajn, Wos ken ich in ictkn moment zogn un farlangen [Cóż mogę w takiej chwili powiedzieć 
i czego żądać], sierpień 1942, Archiwum ŻIH, Ring. I/1196.

67 W niniejszym tekście omawiam tylko prace powstałe w okresie okupacji. Całość spuścizny jest 
prezentowana w czwartym tomie edycji ŻIH-u zatytułowanym: Archiwum Ringelbluma. Konspi-
racyjne Archiwum Getta Warszawy, op. cit.



w obliczu nieuchronnej Zagłady poprzez swoją sztukę próbowali zachować ludzi, 
których znali i kochali, licząc na to, że ich dzieła przetrwają wojnę i w ten sposób 
ocalą ich od zapomnienia. 

Sztuka w getcie warszawskim wypełniała wiele funkcji. Dokumentowała rze-
czywistość, przechowywała dla potomnych zarówno okrucieństwa wojny, jak 
i obraz ludzi przez nią doświadczonych. Pełniła rolę terapeutyczną poprzez har-
monię i piękno w niej zawarte. Wywoływała refleksję, dawała nadzieję, pełniła 
rolę propagandową. Dzięki swojej uniwersalności była najbardziej odpowiednim 
medium dla pełnego opisu tragedii wszystkich etapów Zagłady. 

W tej wielości zadań spełnianych przez plastykę, najważniejsza wydaje się 
jej rola w walce toczonej przez więźniów getta o zachowanie człowieczeństwa. 

Zachwyt budzi we mnie natura ludzka – pisała Natalia Fajnberg –  która bez względu na 
okoliczności, pętlę zaciskającą się każdego dnia – nie traci na swojej samorodnej inwencji 
i odporności, inspiruje myśl i temperament, nie wygasza do końca nadziei na przyszłość, 
nie wymiata ze świadomości pamięci z jej całym bogactwem, nie zaćmiewa wyobraźni, 
która potrafi wyczarować wśród brudu i nędzy, [...] rajskie ogrody i świat bajki z Tysiąca 
i Jednej Nocy. To natura w tym ślepym zaułku, w tej grze nieustannej i narastającej ob-
darzyła ich [artystów] darem życia dającego szczęścia nieskrępowanej myśli i cudownej 
amnezji mieniącej się wszystkimi barwami tęczy68.

68 N. Fajnberg, Dziennik z getta warszawskiego, op. cit., s. 3–4.

Art in Warsaw Ghetto. Functions, Iconography, Approaches towards  
Reality

The article deals with the output of 40 artists imprisoned in Warsaw Ghetto. On the basis of 

artworks (around 170 works by Roman Kramsztyk, Gela Seksztajn, Maksymilian Eliowicz, Mojżesz 

Rynecki, Halina Ołomucka, Teofila Reich, A. Rozenfeld, Witold Lewinson, Mary Berg) and archive 

materials, two main streams may be distinguished. They are: “the involved art” stream, directly or 

symbolically documenting the reality of Ghetto, and a stream referring to beauty (still life, landscapes, 

portraits), created to uplift hearts and to save the memory of people condemned to the Holocaust. 

Translated by Marek Pietrusewicz  
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Smak jabłka 
O Wybranym1 autorstwa 
Weroniki Fibich i Adama 
Ptaszyńskiego 

Wkrótce po tym, jak z ekranu znikną litery, umilknie muzyka, nie bez konster-
nacji odkryjemy, że tytuł dzieła, które właśnie obejrzeliśmy, jest niepokojąco 
ironiczny. Ironia jednak to szczególnego rodzaju. By jej doświadczyć, należałoby 
spróbować tego, co niewykonalne – tak głęboko zanurzyć się w rzece losu głów-
nego bohatera, by zrozumieć, że ocalenie rzadko kiedy przynosiło żydowskim 
rozbitkom ulgę czy ukojenie. 

Paradoks ten aż za dobrze znamy z literatury wspomnieniowej kręgu 
Zagłady. Wysoką ceną, jaką ocaleńcy zapłacili za przeżycie, częstokroć było 
nigdy niegasnące poczucie wstydu, a nawet winy wobec tych, którzy nie 
doczekali końca „czarnych sezonów”. Elie Wiesel używa w tym kontekście 
słów dla wielu szokujących, mówiąc o „hańbie ocalenia”, Bogdan Wojdowski 
twierdzi, że „nie może przyjąć ocalenia jako daru losu. Dlaczego? Bo musiałby 
milcząco potępić tych, których ominął ten dar”2. Świadomość przypadko-
wości ocalenia to z pewnością „miejsce wspólne” poholocaustowych narracji  
(auto)biograficznych – ich bohaterowie i bohaterki często określają siebie jako 
tych, których Los dotknął „gołą ręką”. „Los” to zresztą kluczowa figura recen-
zowanego tu filmu dokumentalnego; używając tego słowa, pamiętać jednak 
musimy – ponownie – o jego niepokojącej dwuznaczności. Śmiało rzec można, 
że jest to jeden ze słownikowych nierozstrzygalników, których sens pulsuje 
pomiędzy antonimicznymi biegunami. Przypadek i konieczność. Koincydencja 
i przeznaczenie. O tym, jak istotny to wątek dla poglądu na świat (i „zaświat”) 
Chaima Sucholickiego świadczy scena, która z łatwością mogłaby umknąć w po-
toku poetyckich, wyrzeźbionych w świetle obrazów.   

Migocące lampki, skoczne nuty szlagwortu Jingle bells, kiczowaty Święty 
Mikołaj, a właściwie Santa Claus, podrygujący w rytm muzyki, a z boku przy-
glądający się temu z tajemniczym uśmiechem nasz bohater. Owa scena to nie 
przerywnik ani pauza pomiędzy nasyconymi treścią sekwencjami. Jeśli przyjrzeć 
się jej uważnie, okazać się może, że stanowi w pewnym sensie clou tej filmowej 
narracji. Wyodrębniona z całości mogłaby zyskać nawet tytuł: „Stary subiekt” 

11 Wybrany, reż. W. Fibich, zdjęcia A. Ptaszyński, Polska 2011, 34 min.
2 Cyt. za: A. Molisak, Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim, Warszawa 2004, s. 320.

Piotr Krupiński



z Niebuszewa. Powołując się na arcypowieść Bolesława Prusa, pragnąłbym wysnuć 
z niej ukrytą nić filozoficzną, mówiącą o kondycji ludzkiej i ciążącej nad nią sile 
przypadku. Musielibyśmy przypomnieć sobie moment, kiedy w starym subiek-
cie, poważnym skądinąd Ignacym Rzeckim, pod wpływem zabawy sklepowymi 
lalkami „obudziło się dziecko”: 

I przypatrując się ruchowi martwych figur po tysiączny raz w życiu, powtarzał: „Ma-
rionetki!... Wszystko marionetki!... Zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko, co im każe 
sprężyna, taka ślepa jak one...”3 

Czy do podobnych wniosków zmierza głęboko zamyślony bohater filmu, czło-
wiek, jak wielu innych w niegościnnym dwudziestym stuleciu, boleśnie „osmalo-
ny” przez historię? Na taki trop naprowadzić mogłaby kwestia, która pada z jego 
ust wkrótce po scenie z zabawkami (filolog doszukałby się w niej toposu theatrum 
mundi), słowa godne współczesnego Hioba: „Gdzie Bóg był? Gdyby naprawdę 
był, nie dopuściłby do tego”. Tym samym dotarlibyśmy do brzegu subiektywnej 
prawdy, o której nie śniło się, bo śnić się nie mogło, poczciwemu Rzeckiemu – 
świat ludzki jako teatr marionetek opuszczony przez Wielkiego Reżysera. Ludzie 
jako igraszki. Tylko w czyich rękach? 

 Wybrany to jednak film nie tylko o traumie i żałobie. Nie tylko o zwątpieniu, 
o które nietrudno było w stuleciu totalitaryzmów. Gdybym miał zaproponować 
jakiś filmowy punkt odniesienia, pomyślałbym o Paciorkach jednego różańca 
Kazimierza Kutza. Pamiętając o oczywistych różnicach natury genologicznej 
(film fabularny wobec dokumentu), wskazałbym na niemały, moim skromnym 
zdaniem, archipelag podobieństw. Sposób, w jaki autorzy Wybranego prezentują 
świat, obrana przez nich mikroperspektywa pozwalająca na dłużej zawiesić oko 
kamery na parującej szklance herbaty (niczym ciekły bursztyn), na kapiącym 
kranie uwieńczonym gumową rurką, na olejnej lamperii na kuchennej ścianie. To 
w takich „dekoracjach”, które każdy z nas pamięta z mieszkań swoich babć czy 
ciotek, rozgrywa się to skupione liryczne studium starości i samotności, wdowiego 
stanu, który nie uniemożliwia wszakże wewnętrznego ciepła czy pogody ducha, 
jakie emanują od głównego bohatera. Podobnie bowiem jak w wypadku filmu, 
który zamykał „śląską trylogię” Kutza, kluczem do recenzowanej tu opowieści 
jest coś, co pozwoliłbym sobie określić jako estetykę uroku. To ona opromienia 
portret sędziwego mężczyzny, zanurzonego w swym przytulnym mikrokosmosie. 
Z gołębiami, z którymi najwidoczniej jest zaprzyjaźniony, z plackami ziemnia-
czanymi, których woń niemalże wydobywa się z ekranu, ze smakiem jabłka, na 
który oczekiwał przez osiem długich łagrowych lat (swoją drogą przypomina się 
tu genialny Abbas Kiarostami ze swoim Smakiem wiśni). I nie muszę dodawać, 
że są to odczucia miłe odbiorcom, a przynajmniej tym, którym nieobcy jest 
sentymentalizm. 

Schyłek długiego, niemal stuletniego żywota głównego bohatera obserwu-
jemy z dwóch perspektyw: pierwsza z nich zamyka się w sportretowanej przed 
momentem „gondoli” niebuszewskiego mieszkania, druga – rozciąga się poza 
horyzontem domostwa. Gdy wskażemy na tę dwubiegunowość, na przestrzeń 
pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co wspólnotowe, ujawni się jeszcze jeden 
aspekt formuły tytułowej – Wybrany. Myślę, że nie powiemy za dużo, doszu-
kując się w niej śladu po elipsie. Oto zniknąłby naród (wybrany), pozostałyby  

3 B. Prus, Lalka, t. 2, Warszawa 1982, s. 365.
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jedynie samotne okaleczone jednostki („wybrani”), próbujące odbudować świat 
po końcu świata. Dzieło konieczne, choć niemożliwe, jak tyle razy w dziejach tej 
nieszczęsnej wspólnoty (ponownie mówiąc za Wojdowskim: „judaizm jako los”). 
Oglądając ów biograficzny dokument, uczestniczymy więc wraz z bohaterem 
w życiu codziennym i religijnym szczecińskich Żydów, grupy nielicznej – jeszcze 
10 lat temu w mieście nad Odrą nie mógł zebrać się minjan. Widzimy zatem, jak 
Chaim Sucholicki w domu modlitwy podczas czytania Księgi Estery potrząsa 
graggerem, próbując zagłuszyć imię znienawidzonego Hamana, jak uczestniczy 
w uczcie purimowej, jak żartuje ze szczecińskich piekarzy, którzy nie potrafią od-
różnić hamantasze od oznai haman. Przez moment można by odnieść wrażenie, 
że oto cofnął się czas – tylko przez moment jednak. Życie, które dzięki obecności 
kamery jesteśmy w stanie (nie bez skrępowania) podpatrywać, jest życiem po 
życiu, życiem po zmierzchu polskiej diaspory, co w Szczecinie jest być może nawet 
mocniej odczuwalne niż w innych miastach. 

Żegnając się z Chaimem Sucholickim, człowiekiem, który – dzięki wrażliwym 
filmowcom – powierzył nam swoją historię, opowiedzieć chciałbym o jeszcze 
jednej scenie. Scenie doprawdy przejmującej. Myślę tu o momencie, kiedy widzimy 
bohatera pochylonego nad księgą. Z kontekstu wynika, że jest to dla niego po-
wrót – po kilkudziesięcioletniej pauzie – do języka jidysz. Lektura nie przychodzi 
łatwo, ale to tym bardziej pogłębia – sparafrazujmy Wisławę Szymborską – „ra-
dość czytania”. Ciepły uśmiech, rozświetlające się oczy, gdy starzec wpatruje się 
w czarno-białe fotografie rodzimego Brześcia. Kino Adria, które przed końcem 
świata namiętnie odwiedzał, brzegi Muchawca, gdzie wypoczywała młodzież. I ta 
scena jednak naznaczona jest przez żydowski los. Kamera, która wyłuskuje z albu-
mu zdjęcie zranionego brodatego mężczyzny. Pytanie z offu i oczywista (!)  
dla środkowoeuropejskich Żydów odpowiedź: „A tutaj? Jakiś pogrom był”. 

The taste of an apple. About Wybrany by Weronika Fibich and Adam 
Ptaszyński

The presented article is a review of a documentary film entitled Wybrany (The chosen one), whose 

main character is Chaim Sucholicki. This almost one-hundred-year-old man tells us the story of his 

life, which is a testimony of the tragic fate of Polish Jews. The uniqueness of the film character’s life 

experiences is that he spent the time of Holocaust in one of the Soviet labour camps, what paradoxi-

cally saved his life. After the war Sucholicki, who had lost all his family during the German occupation, 

came back to Poland and lived in Szczecin. The last part of the film focuses on presenting the revival 

of the Jewish community in Szczecin. Sucholicki, who died soon after the film has been completed, 

was its prominent representative. 

Translated by Anna Sokal
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Korwin-Piotrowski Stanisław 131
Korzeniewska Ewa 37
Kossakowski A. 116
Kossak-Szczucka Zofia 102
Kostański Jan 76
Kowalewski Zygmunt 116
Kowalska-Leder Justyna 89
Kowner Józef 133
Kraft Walter 70–72
Krall Hanna 102–108, 110
Kramsztyk Roman 129–132, 138, 140–142, 

144
Krawcewicz Barbara 49
Kremer Lilian S. 83
Kronholtz Estera 88
Królak Sławomir 73
Krzywicka Irena 50
Kucner Monika 133
Kuligowska-Korzeniewska Anna 113–116, 118
Kuper Jack 88
Kurczab Jan (Arnold Zimmentstark) 8, 

37–52
Kurczab Janina (Halina Liebling) 38
Kurczab-Pomianowska Aleksandra 41
Kurczab-Redlich Krystyna 38, 41, 48
Kuryś Agnieszka 8
Kutz Kazimierz 146
Kwaterko Mateusz 67

La Rochefoucauld François de 26
Lang Berel 127
Lapide Pinchas 19, 21, 24–26
Laskier Rut (Rutka) 8, 89, 92
Leibfried Erwin 133
Lejbkorn Nuchem 141
Lejzerowicz Izarel 133
Leociak Jacek 90–92, 94, 98, 130, 138
Leonardo da Vinci 138
Lermontow Michaił 13
Leszczyński Władysław 131
Levi Primo 60, 68
Levinger Esther 113
Lévinas Emmanuel 8
Lewin Julian 115–119, 121, 122, 126 130
Lewinson Witold 60, 131, 132, 138, 144
Leyko Małgorzata 113
Lichtenstein Margolit 143
Lichtenstein Izrael 131, 143
Liebermann A. 131
Liszewski Stanisław 97
London Jack (John Griffith Chaney) 57
Louis Joe (Joseph Louis Barrow) 70
Lütkemeyer Hans 69

Ładnowska Janina 116
Łazowertówna Henryka 76
Łukowski Wojciech 97

Maciąg Włodzimierz 42
Madajczyk Czesław 128
Majmonides Mojżesz 64
Malewicz Kazimierz 121
Malik Jan116
Malinowski Jerzy 130
Malraux André 57
Mann Tomasz 57
Makarenko Anton 40
Markowski Michał Paweł 80
Matuszewski Ryszard 63
McKittrick David 69
Meidner Ludwig 57
Melchior Małgorzata 130
Mentzel Zbigniew 17
Merecki Jarosław 25
Michał Anioł (Michelangelo Buonarroti) 

136, 138 
Michalowicz Jerzy 128
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Mickiewicz Adam 85
Mieczysławska Stefania 140
Migasiński Jacek 8
Miklaszewski Krzysztof 128
Miller A. (Amalia) 131
Miller Benzion 130
Miłosz Czesław 75
Milton Sybil 127
Mołdawa Mieczysław 69
Molenda Antoni 69
Molisak Alina 78, 145
Momot Urszula 38, 41, 48
Möbius August Ferdinand 79
Mundlak Regina 130 
Musil Robert 57

Nałkowska Zofia 43, 44, 108, 109
Nietzsche Fryderyk 21, 23, 25, 70
Nissenbaum Icchak 65
Novitch Miriam 127
Nurowska Maria 49
Nusbaum Szlema 130

Olbromski Rafał 21
Olędzka-Frybesowa Aleksandra 23
Ołomucka Halina (z d. Olszewska) 131, 132, 

138, 139, 144 
Ormian Ruth 84
Ostrzega Abraham 130–132, 135

Panas Władysław 79
Pentlin Susan 83, 85–89
Perelmuter Chaim 40
Perlemuter Adelina 131
Peter Michał 16
Petrajtis-O’Neill Elżbieta 15
Piątkowska Renata 116, 140
Picasso Pablo 114
Pietrzykowski Tadeusz (pseud. Teddy) 8, 

69, 70
Pigoń Stanisław 20
Pilecki Witold 108
Piotrowiak Miłosz 63
Pirveli Marika 97
Piwowarski Krystian 49
Płazowska Małgorzata 93
Podolska Joanna 95
Polit Paweł 113
Polkowski Jan 108

Pomianowski Jerzy 41
Porat Dina 128
Potthast Jan Björn 54
Poussin Nicolas 83
Poznański Izrael 95
Prochaska Krzysztof 129, 140
Prus Bolesław (Aleksander Głowacki) 106, 

146
Przyboś Julian 113, 114
Ptaszyński Adam 9, 145, 147
Pulman Szymon 129
Puś Wiesław 97, 133
Puterman Samuel 131, 132, 135, 136, 

141–143

Rabinowicz Henryk 131, 135
Radziszewska Krystyna 133
Rafael 138, 141
Rakower Jose 8
Reich-Ranicka Teofila 131, 132, 138, 139, 

144 
Reich-Ranicki Marcel 139
Reingewirc Irena 131
Reingewirc Natan 131
Ringelblum Emanuel 58, 59, 75–81, 128, 

131, 141
Ritt Joanna 117
Rodak Paweł 86, 87, 90–92
Rolnicki Beno 131
Rosenberg Amy 88
Rosenfeld Alvin H. 49
Rosenzweig Franz 21
Ross Henryk 133
Rotholc Szapsel 69
Rozenblum A. 131
Rozensztrauch Zofia 131 
Rozental Roman 131, 134
Rozier Gilles 117
Różewicz Tadeusz 77, 101, 103
Rudniańska Joanna 48
Rumkowski Chaim Mordechaj 90, 133
Ruta Magdalena 57, 93
Rutha Bogdan 49
Rutkowski Adam 75
Rybicka Anetta 55
Rykiel Zbigniew 97
Rynecka Bela 142
Rynecka Paula (z d. Mittelsbach) 142 
Rynecka Stella 142



Rynecki Aleksy 142
Rynecki Elizabeth 142
Rynecki Jerzy 142
Rynecki Mojżesz 131, 132, 142, 144

Sachs Nelly 57
Sakowska Ruta 130, 141
Salapska Maria 83, 88, 129
Samuś Paweł 133
Sandauer Artur 7
Sandel Józef 58
Sawicka Paula 105
Scheler Max 21
Schiefelbein Dieter 55
Schmeling Max 70
Schubert Franz Peter 129
Schudrich Michael 102
Seksztajn Gela 131, 132, 138, 142–144
Sendlerowa Irena (z d. Krzyżanowska) 108
Shmeruk Chone 117
Shneiderman Samuel 86–88, 99
Silberstein Joachim 95
Simon Joanna 140
Singer Isaac Bashevis 14–17, 102
Sitarek Adam 133
Skarżyńska Monika 78
Skierski Kazimierz Zenon 43
Słonimski Antoni 58, 79
Sobel Judyta 114
Solan Peter 70
Sołtysik Marek 49
Spaemann Robert 25, 28
Spanner Rudolf 108, 
Spodenkiewicz Paweł 84
Stanisławczyk Barbara 69
Steffens Oskar 133
Strzemiński Władysław 113–118, 120–122, 126
Styron William 49
Suchan Jarosław 113
Sucholicki Chaim 9, 145, 147
Sujo Glenn 127
Szałagan Alicja 37
Szczekacz Samuel (Samuel Zur) 114–122, 126 
Szczepański Marek 97
Szczęsna Justyna 73
Szelburg-Zarębina Ewa 48
Szer J. (Jakub) 131
Szeryński Józef Andrzej (Józef Andrzej 
 Szenkman) 85

Szilis Hersz 133
Sztorkman Chaim 138
Szwarc Pinkus (Pinchas Shaar) 113–122, 125, 

126, 133
Szymborska Wisława 16, 147

Ślązak-Tazbir Weronika 97
Śpiewak Paweł 7, 8, 29–31, 33
Śliwniak Józef 131, 135

Tarantino Quentin 105
Tarkowski Krzysztof 58
Tarmu Jechuda (Yehuda) 115
Tarnowska Beata 38
Taylor Charles 24, 27
Thon Joseph 88
Thory Avraham 128
Trachter Symcha Binem 131, 135, 136
Trębacz Bernard 131 
Trębacz Maurycy 115, 116
Turczyn Ryszard 68
Tuszyńska Agata 69
Tuwim Julian 76, 85, 87
Tych Feliks 133
Tykociński Izrael 131

Ulicka Danuta 7
Unterman Alan 137
Uryson Chaim 131 

Vogler Henryk 45

Wajntraub Władysław Zew (Chaim Wolf  
Wajntrojb) 131, 132

Walczowski Franciszek 116
Walicki Jacek 95
Wattenberg Anna 83
Wattenberg Lena 83
Wattenberg Shya 83
Wegner Stefan 117
Weil Simone 21, 23
Weintraub Jerzy Kamil 62
Weiser Piotr 8, 69 
Welczer-Szwajgerowa Łucja 131
Wertmüller Lina 49
Wiera Gran (Dwojra Grinberg) 69
Wiesel Elie (Eliezer Wiesel) 145
Wilczyńska Stefania 77
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Wittlin Józef 53
Wojdowski Bogdan 77, 78, 145, 147
Wolnicka Aleksandra 20
Wolniewicz Marian 16
Wójcik Wincentyna 38
Wyspiański Stanisław 85

Zagrodzki Janusz 120
Zellhuber Andreas 54
Zimand Roman 65
Zuschlag Christoph 57
Zychowicz Juliusz 55
Zygielbojm Szmul (pseud. Artur) 61
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